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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 التمهيد

هلل الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على النيب األكرم، احلمد 
وأصحابه ومن تبعهم، مث أما  لى هللا عليه وعلى آله  عبد هللا ص   بن والرسول األعظم، حممد

 بعد:
وجعله  إليهم حممدًا صلى هللا عليه وسلمفإن من منة هللا تعاىل على مجيع البشر، أن أرسل 

األنبياء واملرسلني، وأنزل عليه قرآانً عربياً غري ذي عوج، فهدى به من الضاللة، وأرشد خامت 
به من الغواية، وقد علم النيب صلى هللا عليه وسلم صحابته وفقههم يف الدين فكان خري 

إال وقد ترك أمًة هي خري األمم، وتركهم على حمجة  لم، ومل ميت عليه الصالة والسالممع
 كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.بيضاء ليلها  

مث محل الصحابة رضي هللا عنهم من بعده راية العلم ونشر الدين، فكانوا مشاعل اهلدى،  
ومصابيح الدجى، وأخذوا ينشرون العلم يف أحناء األرض، فمنهم من بقي يف املدينة ومنهم 

 من سكن مكة أو الشام أو الكوفة أو البصرة أو مصر أو غريها.
كانوا جنومًا زاهرة يف   لمذ على أيدي الصحابة رضي هللا عنهم مجاعات من التابعني،وقد تت

مساء العلم والفقه، فتحملوا عن الصحابة فقها كثرياً، مث نقلوه ملن بعدهم، فنعم ما حتملوا 
 ونعم ما أّدوا.

رث وما زال أيخذ هذا العلم من كل خلف عدوله، حىت برز أئمة أعالم أربعة توجوا هذا اإل
مبؤلفاهتم واجتهاداهتم، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد رمحهم هللا مجيعا، وقد 
انتشرت مذاهبهم يف األمصار، وتتلمذ عليها خلق كثري، وتناقلوا فقههم جياًل بعد جيل، 
وقد برع من أتباع املذاهب علماء أجالء، فألفوا املختصرات والشروحات، وقيدوا احلواشي 

 أصبح لدى األمة ، واعتنوا ابلتأصيل والتفريع، واالستدالل والتخريج، حىتواالستدراكات
 تفاخر به أمم األرض. تراث فقهي عظيم

حيث ألف ، هـ(859) تويف سنة أبو الفتح حممد بن أيب بكر املراغيومن مجلة أولئك العلماء 
مجع وهو ( املشرع الروي شرح منهاج النووي :)مؤلفات جليلة، كان من أعظمها كتابه 
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اليت لنيل درجة ، وملا كان هذا الكتاب خمطوطاً، فقد حرصت أن تكون رسملسائل الفقه 
هذا الكتاب وخدمته جزء من ( عبارة عن مشاركة يف حتقيق الدكتوراه)العالية   العاملية

 وإخراجه إىل النور لينتفع الناس به .
هد والعمل، وأن جيعلين من خدام هذا وهللا أسأل أن يرزقين إخالصًا يف النية، وتوفيقًا يف اجل

 العلم الشريف، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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 أسباب اختيار الكتاب: 
 :الكتاب فيما يلي اجلزء من وتتلخص أسباب اختياري لتحقيق ودراسة هذا

 .تتم االستفادة منهاملسامهة يف خدمة الرتاث اإلسالمي املخطوط وإخراجه، حىت  -1
عالية، وأمجعت كلمة علماء وقد انل مكانة  ملنهاج الطالبني أن هذا الكتاب شرح  -2

 .على االعتماد عليه شافعيةال
 كما سبق بيانه.  الشافعية، بر علماء اأن مؤلف هذا الكتاب إمام وعامل من أك -3

ذلك سببًا يف  ومما سبق بيانه يف أمهية الكتاب، كانسباب، فعندما نظرت إىل هذه األ
 اختياري هلذا الكتاب القيم.

 :السابقة  الدراسات
قد سبقين للعمل على حتقيق أجزاء من هذا الكتاب فيما قبل اجلزء املراد حتقيقه مجع من 

 الزمالء وهم:
 عبد العزيز بن سعد التميمي، من أول الكتاب إىل هناية ابب زكاة النقد .  -1
عبداإلله بن عبدالرمحن العقيل، من بداية ابب زكاة املعدن والركاز والتجارة إىل   -2

 هناية كتاب العارية .
عبدالعايل بن عبدهللا املطريي، من بداية كتاب الغصب إىل هناية ابب اخليار   -3

 واإلعفاف ونكاح العبد.
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 خطة البحث : 
 قد قسمت البحث إىل قسمني ، وفهارس :

 دراسة . * قسم ال
 * قسم التحقيق . 
 * الفهارس الفنية .

 
 أوالً : قسم الدراسة : 

 و يشتمل على مقدمة ، ومبحثني : 
 املقدمة : وتشتمل على : 

 االفتتاحية .  -1
 األمهية العلمية للموضوع .  -2
 أسباب اختيار املوضوع .  -3
 الدراسات السابقة .  -4
 خطة البحث . -5
  منهج البحث . -6

 املبحث األول : التعريف ابملؤلف : 
 ويتضمن مثانية مطالب : 

 املطلب األول : امسه ، ونسبه . 
 املطلب الثاين : نشأته وحياته . 

 املطلب الثالث : طلبه للعلم ، وشيوخه . 
 املطلب الرابع : تالميذه . 

 املطلب اخلامس : مؤلفاته . 
 مذهبه الفقهي . املطلب السادس : 

 بع : عقيدته .املطلب السا
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  وفاته .املطلب الثامن : 
 

 املبحث الثاين :  التعريف ابلكتاب : 
 ويتضمن مخسة مطالب : 

 املطلب األول : التعريف ابلكتاب املشروح . 
 املطلب الثاين : التعريف ابلشرح وبيان منهجيته . 

 املطلب الثالث : حتقيق اسم الكتاب . 
 املطلب الرابع : حماسن الكتاب . 

 ملطلب اخلامس :  ملحوظات على الكتاب .ا
 

إىل هناية كتاب  صداق: وحيوي النص احملقق وهو من أول كتاب الاثنيًا : قسم التحقيق 
 (  .  81، من نسخة جامعة )ليدن( ب هولندا وعدد لوحاته )  حد القذف

 
 اثلثاً : الفهارس الفنية ، وحتتوي على ما يلي :

 فهرس اآلايت القرآنية. -
 رس األحاديث النبوية.فه -
 فهرس اآلاثر . -
 فهرس األعالم . -
 فهرس األماكن والبلدان . -
 فهرس املصادر واملراجع . -
  فهرس املوضوعات . -
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 املنهج يف التحقيق : 
 ، فهو كالتايل : يف التحقيق -إبذن هللا  -أنتهجه أما املنهج الذي س

 ونسخها املوجودة النسخ أقدم ألهنا أصالً، هبوالندا( ليدن) جامعة نسخة اخرتت -1
 يف سقط حصل فإن األخرينت، النسختني مع املقارنة مث احلديثة، اإلمالئية القواعد حسب
 وما ،يف األصل]   [هكذا معقوفتني بني وأضعه األخرى، النسخ من أكمله فإين األصل
يف األصل، ]   [ هكذا معقوفتني بني إايه واضعاً  أصوبه، فإين األصل يف خبطئه جزمت
، وأذكر رقم هناية اللوح من النسخة اهلولندية يف املنت، وهناية اللوح احلاشية يف لذلك وأشري

 من النسخة الرتكية يف احلاشية.
زايدة حرف أو حذفه ، كال أذكر الفروق اليسرية بني النسخ واليت ال أتثري يف إغفاهلا ،   -2

 يتغري معه معىن الكالم . ال وحنو ذلك مما 
املنت املشروح عن الشرح وذلك بتغليظ خطه ووضع املنت أعلى الشرح ، مع  ميزت -3

 االستعانة بنسخة املنت )منهاج الطالبني( املطبوع ، حىت يتميز الشرح من املنت . 
يف  آايت القرآن الكرمي ابلرسم العثماين ، مع عزوها بذكر اسم السورة ورقم اآلية كتبت  -4

 احلاشية . 
األحاديث النبوية ، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت بذلك  خرجت -5

، وإال فأخرجه من مظانه يف كتب احلديث األخرى ، مبينًا ما حكم عليه أهل االختصاص 
 ، معتمداً على الكتب املختصة يف ذلك . 

 اآلاثر من مظاهنا ما أمكن . وثقت -6
ل والرواايت اليت ذكرها املؤلف ، وذلك ابلرجوع إىل املصادر األصلية األقوا وثقت -7

 واملعتمدة يف كل مذهب .
منهما يف املذهب ، وإذا ذكر وجهاً  الراجحإذا ذكر املؤلف قولني أو وجهني أبنّي  -8

 واحداً فإين أبني الوجه اآلخر أو الوجوه الباقية ، مبيناً املعتمد منها يف املنهج . 
 األلفاظ الغربية ، واملصطلحات العلمية . شرحت -9

 . ، أو اليت حتتاج إىل توضيحالعلمي على املسائل املبهمة  علقت تعليقاً  -10
 الواردة أمساؤهم يف املخطوط . غري املشهورين ابختصار لألعالم ترمجة -11
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 ابألماكن ، والبلدان اليت ذكرها يف املخطوط . عرفت -12
  حسب ما ورد يف اخلطة. الفهارس الفنية  توضع -13

 :وصف النسخ اخلطية
بعد البحث عن املخطوطات يف مظاهنا تبني يل وجود ثالث خمطوطات للكتاب        
 وهي: 

( 426( وهي يف )1314نسخة اتمة يف جامعة ليدن بـ )هولندا (برقم ) -1
وهي النسخة اليت ستكون  هـ(.883كتبت سنة )ويرمز هلا بنسخة )أ(   لوحًا ،

إبذن هللا معتمدة يف حتقيق املخطوط. واجلزء الذي سأحققه من هذه النسخة 
 (.343( إىل اللوح رقم )261(، ويبدأ من لوح رقم )81يبلغ عدد لوحاته )

( يف 135نسخة اتمة يف تركيا مبكتبة طورخان والدة السلطان برقم ) -2
( سطراً، وكل سطر 33وحًا حيوي )، كل لويرمز هلا بنسخة )ب(( لوح 534)

( كلمة تقريبا  خبط واضح وجيد بلونني أسود وأمحر يقرب من خط 18حيوي )
هـ، وال 896النسخ وقد كتبه/ فتح هللا بن عبدهللا بن عبدالقادر اهلرمزي سنة 

 يكاد يوجد هبا سقط أو كلمة غري واضحة.
كتاب الصداق"   اية "واجلزء الذي سأحققه إبذن هللا من هذه النسخة هو من بد

 (.105إىل هناية "كتاب حد القذف" وعدد لوحاهتا )
وكل لوح حيو  ، لوحاً ( 320يف )نسخة انقصة يف جامعة اإلمارات ابلعني  -3
( كلمة تقريبًا خبط غري واضح يف كثري من  16( سطرا وكل سطٍر حيوي )27)

كلماته بلونني أسود وأمحر ، وهي نسخة ساقط بدايتها تبدأ من كتاب النكاح 
إىل هناية الكتاب متآكل بعض أطراف ألواحها قد خضعت للرتميم يف أجزاء 

ها / عبدالغفار بن عبدالرحيم بني نسخمنها مما أفقد املخطوط شيئاً من كلماته. 
حيث أهنى نسخها يوم الثالاثء آخر يوم من ( ه1007( و )ه1006سنيت )

هـ(. واجلزء الذي سأحققه من هذه النسخة هو من 1007شهر صفر سنة )
 (.137كتاب الصداق" إىل هناية "كتاب حد القذف"  وعدد لوحاهتا )  بداية "
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 مناذج من املخطوطات : 
 سخة املوجودة مبكتبة طورخان والدة السلطان برتكيا : الن -1
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 النسخة املوجودة جبامعة اإلمارات :  -2
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 املبحث األول: التعريف ابملؤلف:
 املطلب األول: امسه ونسبه:

 حمح مَّد بن عمر بن احلححس نيح  بن بكر أ ىب بن حمح مَّدهو اإلمام الفقيه، أبو الفتح، شرف الدين، 
 .(1)املراغي العثماين القرشي طولون بن جنم بن الرَّمحح ن عبد الحف خر أ ىب ابحن يحونحس بنا

وقيل: بني جنم وطولون عبد الوهاب، ومنهم من جعل بعد عمر: بدل )حممد بن يونس ابن 
 .(2)(العز أيب بن الرمحن عبدأيب الفخر( )

 وحياته:املطلب الثاين: نشأته 
، ونشأ فيها  (4)، يف مدينة املصطفى (3)وسبعمائة وستني أربع سنة املراغيولد اإلمام 

، ابن األمام العالمة قاضي املدينة الشريفة زين الدين املدين الشافعيطالبًا للعلم، فقد كان 
وكان منذ صغره حيفظ املتون العلمية، كاملنهاج، وألفية بن مالك، وعرض على عدد من 
العلماء من شيوخ بلده، والقادمني على املدينة من علماء مصر والشام، وعمره مل يتجاوز 

، مث املالكي املعطي عبد بن حممد بن كأمحد  مكة أهل علىالثانية عشرة، بل عرض كذلك 


 اللطيفة ، التحفة(51) ص البلدانيات للسخاوي، (1/464) واألسانيد السنن رواة يف التقييد ذيل (1)
نظم العقيان يف أعيان ، (342)ص طبقات صلحاء اليمن ، (2/453) الشريفة املدينة اتريخ يف

التاج املكلل من جواهر مآثر ، (5/431نيل األمل يف ذيل الدول )، (140-139) ص األعيان
حترير (، 9/108(، معجم املؤلفني )1/181، أعالم املكيني )(423)ص الطراز اآلخر واألول 

 (.28) ص املنقول وهتذيب علم األصول
 .(2/453) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (2)
 اهلجرة. البدر من و س بحعمائة و سبعني مخس( هـ775) سنة وجاء يف البدر الطالع أنه ولد أواخر (3)

 (2/146السابع ) القرن بعد من مبحاسن الطالع
نظم ، (342)ص طبقات صلحاء اليمن ، (2/453) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (4)

 ، البدر(431 /5نيل األمل يف ذيل الدول )، (140-139) ص العقيان يف أعيان األعيان
املؤلفني (، معجم 1/181(، أعالم املكيني )2/146السابع ) القرن بعد من مبحاسن الطالع

(9/108.) 
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عشرة من عمره، سافر إىل الداير املصرية، وعرض على عدد من العلماء ملا بلغ الرابعة 
، ومل أقف على امليلق بن الدين انصر القاضيتزوج اإلمام املراغي من ابنة الفقيه و . (1)هناك

 .(2)امسها، وهي أم أوالده

 املطلب الثالث: طلبه للعلم وشيوخه:
صغره، فقد أجازه منذ صغره عدد من كما مر معنا يف نشأته أنه كان طالبًا للعلم منذ 

 الدمشقي الرمحن عبد بن أمحد بن حممد، و السبكي البقاء أيب بن محمدالعلماء والفقهاء، ك
، مسع على ، ماهراً فاضالً  كان عاملاً ، ف(3)، والدمريي، وغريهمالبلقيين السراج، و الشافعي

علوم وتقدم يف ال، أصولياً، وحنوايً، اسن، جّم احمل، ديّناً وكان عايل السند، خرّياً  ،مجاعة
قال عنه  ،نقطاع عن الناس والتخلي والعزلة، ولزم البيتوغلب عليه اال ،الفقه وخصوصاً 

مام القانت الناسك احلافظ مسند اآلفاق شيخنا اإلاإلمام حيىي بن أيب بكر العامري: ))
راغي مث املدىن نضر هللا شرف الدين أيب الفتح حممد بن أيب بكر بن احلسني بن العثماىن امل

خذ عن ابن امللقن، أ، و البلقيين، والكمال الدمريي الدين سراجتفقه على أبيه، و ، (4)((وجهه
وحدث  ودخل اليمن مرات كثرية، (5)جملد الشريازيومسع على االعراقي،  الدين زيناحلافظ و 

، فاجتمع حوله طلبة من اهلجرة، أقام يف مدينة زبيد ةائعشر ومثامنهبا ودرس، ففي سنة 



السابع  القرن بعد من مبحاسن الطالع ، البدر(140-139) ص نظم العقيان يف أعيان األعيان (1)
 (.9/108(، معجم املؤلفني )1/181(، أعالم املكيني )2/147)

 .(2/454) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (2)
-139) ص نظم العقيان يف أعيان األعيان، (2/454) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (3)

140). 
 .(59 /1هبجة احملافل وبغية األماثل ) (4)
(، 2/147السابع ) القرن بعد من مبحاسن الطالع ، البدر(431 /5نيل األمل يف ذيل الدول ) (5)

معجم  (،1/181، أعالم املكيني )(423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول 
 (.9/108املؤلفني )
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مث  ،مث رجع إىل بلده ،ا أايماً فوقف هب ،مدينة تعزالعلم، وقرؤوا عليه، وتفقهوا، مث نزل 
ن مجلة من احلديث وغريب ، وأتقوالفقهاء أهل العلم أجاز له أكابر، و استوطن مكة املشرفة

 .(1)تويف، ودرَّس مبكة واملدينة، وحدَّث ابألمهات وغريها حىت الرواية

 شيوخه:
 .(2) هــــــ(781) احلراوي بن يوسف بن إدريس الدمياطي حممد بن عليأبو طلحة  -1
 .(3) هــــ( 787حممد بن حممد بن حيىي بن سامل احلسين ) -2
 .(4) هـــ(789) عبد الواحد بن عمر بن عباد املالكي اتج الدين بن اجلرار -3
م ي، -4 يحوطي مجال الدين إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم اللَّخح   .(5) هـــ(790) األ مح

 .(6) هـــ(793مجال الدين بن ظهرية املكي الشافعي )
 .(7)هــــ(797) عمر بن حممد بن أيب بكر سراج الدين الكومي املصري الشافعي -5
مة إبراهيم بحن أ -6  .(8)هـــــ(  799) حون الحيـ عحمحر يّ فـ رح   الحقاسم بحنيبالعالَّ
 أبو الفرج، الغ زي املعروف اببن الشيخةعبد الرمحن بن أمحد بن مبارك  -7
 .(9)هـــــــ(799)



البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ، (140-139) ص نظم العقيان يف أعيان األعيان (1)
معجم  ،(431 /5نيل األمل يف ذيل الدول )، (342)ص طبقات صلحاء اليمن ، (147 /2)

 (.9/108املؤلفني )
 .(164 /7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (2)
 (.1/181)أعالم املكيني    (3)
 املرجع السابق.  (4)
 (.1/181)أعالم املكيني  ، (59 /1هبجة احملافل وبغية األماثل )  (5)
 .(163 /7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (6)
 .(252 /2ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )  (7)
 .(6 /1مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل )  (8)
 .(163 /7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (9)
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 .(1)هـــــ(802) سليط بن اثبت بن وقش األنصاري -8
 .(2) (ــهـ 802إبراهيم بن موسى األبناسي  )أبو إسحاق  -9

فاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي املقدسية الصاحلية  -10
 .(3)هــــــ( 803) أم يوسف

 .(4)هـ(804عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف:  سراج الدين -11
 .(5) هــــ( 805) البلقيين املعروف ابن امللقن عمر بن رسالن بن نصريسراج الدين  -12
 .(6)هــــ( 806العراقي ) زين الدين عبد الرحيم بن احلسنياحلافظ  -13
 .(7)هــــ(806اجلربيت ) بن عبد الصمد اهلامشيعيل بن إبراهيم املعروف إمسا وأب -14
 .(8) هـ( 807علي بن أيب بكر، ابن حجر اهليثمي )ت  -15
 .(9)هـــ(808)  ، كمال الدين الدمرييحممد بن موسى بن عيسى بن علي -16
علي بن أيب بكر بن خليفة. الشيخ اإلمام الفقيه موفق الدين أبو احلسن اهلمداين  -17

 .(10) هــــــ( 809) اليماين الشافعي
 



 .(416 /1التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة )  (1)
 (.1/181)أعالم املكيني    (2)
 .(390 /2ذيل التقييد يف رواة السنن واألسانيد )  (3)
 .(139نظم العقيان يف أعيان األعيان )ص:  (4)
، (140)ص نظم العقيان يف أعيان األعيان ، (2/456) الشريفة ةاملدين اتريخ يف اللطيفة التحفة  (5)

 .(423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول 
 .(43)ص رسالة املسلسالت   (6)
 .(55)ص رسالة املسلسالت ، (2/456) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة  (7)
 .(423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول  (8)
 .(423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول   (9)

 .(164 /7الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (10)
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أىب الفخر املراغي  زين الدين أبو بكر بن احلسني بن عمروالد املصنف،  -18
 .(1)هـــــ(816)

 .(2)هـــــ( 817) حممد بن يعقوب الشريازي الفريوزآابدي صاحب القاموس -19
 .(3)هــــ( 825) نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي اليمين -20

 املطلب الرابع: تالميذه:
ّ  بنت أم احلححس نيح  -1 ين   .(4) هـــــ(865) حمح مَّد بن عبد هللا الحقحسحط ال 
 .(5)هــــ( 866) إسحاق إبراهيم التازي وشيخ اإلسالم أب -2
 .(6)هـ( 818) الشهاب هيم بن أمحد حممد بن حممدأمحد بن حممد بن إبرا -3
د بن أيب بكر بن عبد هللا بن ظهرية -4 يم بن أ محح د بن ع ط يَّة بن ظهرية عبد الرَّح   بن أ محح

ّ مثَّ الحم كّ ي ي الحي م اين   .(7)هـــــ( 882)الحقرش 
 .(8) هـ( 885علي بن سليمان املرداوي )عالء الدين أبو احلسن  -5
 .(9)(ه902ن بن حممد السخاوي )مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمح -6
 .(10) هــــ(893) الحف خر أيب بكر بنالحفضل  حمح مَّد الحك م ال أ بحو -7
 .(1) هـ(893بن حيىي العامري احلرضي )حيىي بن أىب بكر بن حممد  -8



 .(342)ص طبقات صلحاء اليمن ، (147 /2البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )  (1)
 .(423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول  (2)
 .(473ص )صلة اخللف مبوصول السلف  (3)
 .(142 /12لضوء الالمع ألهل القرن التاسع )ا  (4)
 .(90 /1فهرس الفهارس )  (5)

 .(2/130) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (6)
 .(167 /4الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (7)
 .(28) ص حترير املنقول وهتذيب علم األصول (8)
 .(51) ص البلدانيات للسخاوي (9)

 .(38 /9الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )  (10)
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 .(2)هــــ(894) بن عبد هللا اخليضريالقطب حممد بن حممد  -9
 .(3) هـ( 906 - 822بن أيب شريف )كمال الدين حممد بن حممد املعروف اب -10
عحود بن رضو انإبراهيم بن حمح مَّد بن أ ىب بكر بن علي بن  -11  .(4) هـــــ(923) م سح
 .(5)هـ( 926أمحد بن احلسني بن حممد بن احلسن ) -12
 .(6)هــــ(926األنصاري ) دحممشيخ اإلسالم زكراي بن  -13
 .(7)هــــــــــ( 933) حممد بن محزة احلسيين كمال الدين -14
بن حميا  عّز الّدين عبد العزيز بن عبد اللطيف بن أمحد بن جار هللا بن زايد بن حيىي -15

 .(8)هـــــ( 838)مولود  بن سامل املكي الشافعي، املعروف كسلفه اببن زايد
م ام زين العابدين عبد الرَّمحح ن بن ع لّي الزرندي -16  .(9) اإل 

 
 
 
 
 



 .(59 /1هبجة احملافل وبغية األماثل )  (1)
 .(52)ص صلة اخللف مبوصول السلف   (2)
 .(339 /3فقهية الكويتية )املوسوعة ال  (3)
 .(26 /1البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع )  (4)

 .(2/454) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (5)
 .(1478 /3الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين )  (6)
 .(277)ص صلة اخللف مبوصول السلف  (7)
 .(144 /10شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )  (8)
 .(94)ص العجالة يف األحاديث املسلسلة   (9)
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 املطلب اخلامس: مؤلفاته:
 املشرع الروي يف شرح منهاج النووي. (1
وال  البن حجر رمحه هللا،ر فتح الباري وهو خمتص (1)تلخيص أيب الفتح ملقاصد الفتح (2

 وىلعدد االوراق: القطعة األ،  (Ms. or. 340)رقم املخطوط ، زال خمطوطاً 
مكتبة )املخطوط:  كانموهو غري مكتمل، ، (ورقة 39)القطعة الثانية  (،ورقة 47)

 .(2)(ملانياأجامعة اليبزيك / 

 سادس: مذهبه الفقهي:ال املطلب
كما ذكر ذلك كل ،  الشافعي اإلمام مذهبنشأ ومتذهب املصنف على مذهب شيوخه وهو 

 .(3)من ترجم له

 :عقيدته سابع:ال املطلب
 وهذا هنج شيخه إمساعيل اجلربيت، أخذ عليه يف ابب العقيدة طريقة حتسني الظن اببن عريب

ب الشهاب أمحد ، وكذا صح(4)الذي صحبه وأتدب به، وألبسه اخلرقة، وأخذ عنه التصوف



، (140-139) ص نظم العقيان يف أعيان األعيان، (58 /6األعالم للزركلي )مراجع الكتابني:   (1)
التاج ، (1875 /2كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )، و (2/617فهرس الفهارس )و 

 (.9/108، معجم املؤلفني )(423)ص املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول 
 (.423(، معجم املؤلفني ص )129( نظم القيعان ص )6/15األعالم للزركلي ) (2)

نظم ، (342)ص طبقات صلحاء اليمن ، (2/453) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (3)
التاج ، (431 /5نيل األمل يف ذيل الدول )، (140-139) ص األعيانالعقيان يف أعيان 

(، معجم 1/181، أعالم املكيني )(423)ص املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول 
 .(9/108املؤلفني )

 .(2/456) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (4)
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لوفية يف أصل حكم كتلخيص القواعد ا  ،ومسع عليه كثري من مؤلفاته بن أيب بكر الرداد،
 .(1)انتقل إىل مكة وويل هبا مشيخة التصوف، مث مشيخة الصوفية ابجلماليةخرقة الصوفية، 

ملذهب االشعري وغربة ملذهب عاش املؤلف يف حقبة غلب على العلماء فيها لوث ا
ولقلة املصادر اليت  ، عند قلة من العلماء كابن تيمية، وتالميذته واملتاثرين بهإال ،السلف

ولكن هناك قرائن  ،ر الشيخ هبذا املذهب فيصعب اجلزمميكن الكشف هبا عن مدى أتث
 وهي كالتايل: ،كما هو الغالب على علماء أهل زمانهقوي القول بتأثره مبذهب األشاعرة  ت

أما الثواب )) :اختصاره لفتح الباري يف ابب اجلريد على القربه يف قول القرينة األوىل:
يب : مل خلق هللا االحرتاق عقاب فمصائر الغادايت، فكما ال يصح عندان أن يقالوالعق

 ، وهذه القضية يسميها األشاعرة ابلعادة،(2)((فكذا هاهنا مماسة النار ومل حيصل ابتداًء،
فالنار مثاًل ليس هلا أثر يف  ؛ علة تؤثر يف معلوهلا، والهي تعين: أنه ال شيء يؤثر يف شيءو 

وهللا  ،وليس انشئًا عن علٍة يف النار ،االحرتاق وما يراه الناس من إحراق إمنا هو عادة فقط
 .(3)اخلالق له ابطراد
ما وافق فيه ابن حجر مذهب  نقله يف اختصاره لفتح الباري عن ابن حجر القرينة الثانية:

ة بنقد وال بيان ملذهب السلف، خاصة وأن ذلك العصر عصر غرب يتعقبهاألشاعرة دون أن 
 لعقيدة السلف الصاحل.

، فهذه قرينة على والسخاوي أشعري ثناء السخاوي عليه بصحة العقيدة، القرينة الثالثة:
سوبني للصالح ، كان حسن االعتقاد يف املن  : ))موافقته له يف عقيدته حيث قال عنه

 .(1)((مع صحة عقيدته ،يف حتسني الظن اببن عريب (4)سالكاً طريق شيخه



هــ(، وأوقفها مجال الدين يوسف. انظر: 811املدرسة اجلمالية املستجدة أول ما فتحت سنة ) (1)
 (.1/366الدارس يف اتريخ املدارس، لعبد القادر الدمشقي )

 ( من املخطوط.21/2اللوح ) (2)
(، مدارج السالكني 316(، شفاء العليل البن القيم ص )2/119جمموع الفتاوى البن تيمية ) (3)

 (.3/461البن القيم )
 إمساعيل اجلربيت. (4)
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 ثامن: وفاته:ال املطلب
ل ة املكرمة مب  كَّةتويف اإلمام املراغي   و مخسني تسع سنةمن شهر حمرم  عشر سادسال األح ح د ل يـح

 .(2)من اهلجرة  مائ ة ومثان

 املبحث الثاين: التعريف ابلكتاب:
 املشروح )منت املنهاج(:املطلب األول: التعريف ابلكتاب 

 الفرع األول: أمهية الكتاب:
قد اهتم به العلماء والطالب من الشافعية اهتماماً  ،إن كتاب منهاج الطالبني وعمدة املفتني

 ،وانظٍم له ،ومنّكت عليه ،وحمشٍّ  ،ومدقٍق عليه ،وموضٍح له ،وخمتصرٍ  ،ما بني شارحٍ  ،ابلغاً 
، إذ إن كتاب ، وال عجب من ذلك(3)"املنهاجي"حىت لّقب به بعضهم فسمي بـ ،وحافظٍ 

، ومؤلفه هو الّنظام بني املطوالت واملختصراتمنهاج الطالبني هو كتاب يحعترب واسطة عقد 
الذي اشتهرت جاللته ومكانته بني العلماء والفقهاء واحملدثني املتقنني احملررين للمذهب 

ىي بن شرف النووي أيب زكراي حيحميي الدين  :وهو اإلمام العالمة اجملتهد ،الشافعي
: عبدالكرمي بن لإلمام أيب القاسم (احملرر)كتاب وكتابه املنهاج قد اختصره من   ،(هـ676)ت



 (.3/538التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة ) (1)
السابع  القرن بعد من مبحاسن الطالع ، البدر(2/454) الشريفة املدينة اتريخ يف اللطيفة التحفة (2)

حترير املنقول ، (423)ص التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول (، 2/147)
 .(28) ص وهتذيب علم األصول

ه(، 836من العلماء الذين لقبوا ابملنهاجي: حممد بن عبدالرحيم املنهاجي الشافعي املتوىف سنة )( 3)
ه(، وأمحد بن حممد احلكري املصري الشافعي 915وزين الدين: عبدالقادر املنهاجي املتوىف سنة )

 املنهاجي، وغريهم.
 (.10/102( و )9/316(، وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب )2/206انظر: الضوء الالمع )



                                                                (21)                                                              المقدمة والقسم الدراسي   
=================================================

مها حمققا املذهب  -الرافعي والنووي -ه(، وهذان العاملان 623حممد الرافعي )ت
حلجة اإلسالم أيب حامد  (الوجيز)إلمام الرافعي قد حرر احملرر من ، مث إن ا(1)الشافعي

، والوسيط أيضاً (الوسيط)تصر كتابه هذا من كتابه ، والغزايل قد اخه(505لغزايل )تا
يف  هناية املطلب)لغزايل قد اختصر البسيط من كتاب ، واللغزايل أيضاً  (البسيط)خمتصر من 

كتابه هذا   ، ولقد خّلص اجلويينه(478إلمام احلرمني: عبدامللك اجلويين )ت (دراية املذهب
 .(خمتصر املزين)و (املسند)و  (اإلمالء)و  (األم)ه(: 204) إلمام الشافعيمن كتب ا

فلذلك كان هذا الكتاب من أحسن خمتصرات الشافعية، إذ كان أفقه من كثرٍي من كتب 
األصحاب، فقد أتى خمتصره فيه ابلعجب العجاب، وبكل ما يستعذب ويطاب، أودعه 

اظ الوجيزة، وقرب املقاصد البعيدة ابألقوال السديدة، فهو يساجل املعاين الغزيرة ابأللف
 املطوالت على صغر حجمه، ويباهي املختصرات لغزارة علمه، فلله در القائل : 
 قد صنف العلماء واختصروا فلم   أيتوا مبـــــــــــا اختصروه كاملنهاج
 مجع الصحيح مع الفصيح وفاق   ابلرتجيح عند تالطم األمواج
 مل ال وفيه مع النــــــــــواوي الرافعي   حبـــــران بل بــــــحران كالعجَّاج

 .(2)من قاسه بسواه مات وذاك من   خسٍف ومن غنٍب وسوء مزاج       
بني كتب الشافعية فلذلك فإن كتاب منهاج الطالبني وعمدة املفتني قد بلغ من األمهية 

العالمة حجة العرب شيخ النحاة أبو عبد هللا فيه  فقد قال ،، ومنزلة عليةمكااًن مرموقاً 



لقد حصل االتفاق بني األئمة األعالم من الشافعية على أن املعتمد ما اتفق عليه الشيخان، فإن ( 1)
اختلفا فاملعتمد ما قاله النووي، فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي، فهو املعتمد، وحمل هذا مامل 

 ما رّجحه املتأخرون. جيمع املتأخرون على أن ما قالوه سهو، وإال فاملعتمد حينئذٍ 
 (.  153(، ومصطلحات الفقهاء واألصوليني للحفناوي ص )36انظر : الفوائد املدنية للكردي ص )

 (.634-619سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج لألهدل ) (2)
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تقبلت من عمري ما استدبرت وهللا لو اس)) ه(:672) مد ابن عبد هللا بن مالك اجلياينحم
 .(1)وأثىن على حسن اختصاره، وعذوبة ألفاظه ((،حلفظته

سج على كتاب املنهاج من مل تسمح مبثله القرائح، ومل تطمح إىل النوقال العالمة الرملي: ))
منواله املطامح، هبر به األلباب وأتى فيه ابلعجب العجاب، وأبرز خمبآت املسائل بيض 
الوجوه كرمية األحساب، أبدع فيه التأليف وزينه حبسن الرتصيع والرتصيف، وأودعه املعاين 
الغزيرة ابأللفاظ الوجيزة، وقرب املقاصد البعيدة ابألقوال السديدة، فهو يساجل املطوالت 

صغر حجمه، ويباهل املختصرات بغزارة علمه، ويطلع كالقمر سناء ويشرق كالشمس  على
 .(2)((هبجة وضياء

ومن جاللة هذا الكتاب أن الشيخ اتج وطي يف كتاب )منهاج الطالبني(: ))وقال السي
 .(3) يف مرتبة شيوخ الشيخ حميي الدين(( الدين بن الفركاح كتب عليه تصحيحاً وهو

 :كتاب عند فقهاء الشافعيةالمنزلة الفرع الثاين: 
ملا لكتاب منهاج الطالبني من األمهية املوصوفة سابقاً، وألن مؤلفه قد بلغ القدح املعلى من 

دة الطالبني واملدرسني هو عمعلماء الشافعية حيث يقول السيوطي: ))بني األئمة من ال
من بني الكتب يف املذهب  ولذلك فإن لكتابه هذا منزلة كربى ودرجة عالية (4)واملفتني((
، فلذلك ال يعرف يف كتب الشافعية الفقهية كتااًب حظي مبثل هذه العناية اليت الشافعي

إذ  -كما سبق  -حظي هبا منهاج الطالبني فقد كثر صنيع العلماء على هذا الكتاب 
، (5)يجتاوزت هذه األعمال والصنائع ثالثًة وسبعني ومائًة من العدد كما ذكر عبدهللا احلبش

، إال أنه مع هذه املنزلة لكتاب والقبول الذي جعله هللا لهوهذا يدل على عظيم منزلة هذا ا


 (.1/95البن العطار ) حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين (1)
 (.1/10)هناية احملتاج  (2)
 (.59املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي ص )( 3)
 (.57املرجع السابق ص )( 4)
 (.1930-3/1910جامع الشروح واحلواشي لـ عبدهللا احلبشي )( 5)
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الكربى والعناية الفائقة من العلماء فإنه ليس الكتاب املقّدم من كتب النووي عند 
، ولكنه يعترب من الكتب احملررة للمذهب واملعتمدة لإلصطالحات اليت اعتمدها (1)التعارض

اطلع على كتاب أنه  ؛، ولقد دعا اإلمام النووي لتأليفهون يف املذهب الشافعي بعدهاحملقق
، لكنه وجد أن يف حجمه كرٌب عن حفظ أكثر أهل العصر إال بعض )احملرر( فأعجب به

ليسهل حفظه مث إنه ملا شرع يف  ؛أن خيتصره يف حنو نصف حجمه أهل العناايت، فرأى
ألنه اختصار لكتاب الرافعي و  (،احملرر)س اليت مل تذكر يف أتليفه ضم إليه شيئًا من النفائ

 فإنه قد امتاز عنه أبمور أمهها : )احملرر(
ئل هي يف األصل حمذوفة ما ضمه اإلمام النووي من التنبيه على قيود بعض املسا  -1

: ما ذكره يف آداب قضاء احلاجة حيث ذكر من املنهيات أثناء من احملرر. مثاله
 .فعي يف )احملرر(، وهو مل يذكره الرا(2)لكالمقضاء احلاجة : ا

، بيان القولني، والوجهني، والطريقتني، والنص، ومراتب اخلالف يف مجيع احلاالت  -2
: وبقوله : )يف الصحيح(،وبقوله : )وقيل(، وبقوله: )يف األصح(،وذلك بقوله

 فحيث أقول يف)): -رمحه هللا–(، وقد بني ذلك يف مقدمته حيث قال نص عليه)
 ،فإن قوى اخلالف قلت: األظهر ،فمن القولني أو األقوال ،األظهر أو املشهور

فإن  ،لوجهني أو األوجهوحيث أقول األصح أو الصحيح فمن ا ،وإال فاملشهور
وحيث أقول املذهب فمن الطريقني  ،قلت: األصح، وإال فالصحيح قوى اخلالف

اك وجه ضعيف أو ويكون هن ،وحيث أقول النص فهو نص الشافعي ،قأو الطر 
 (3)أو القدمي أو يف قول قدمي ،وحيث أقول اجلديد فالقدمي خالفه ،قول خمرج



 (.50الفوائد املدنية للكردي ص ) (1)
 (.72منهاج الطالبني ص )( 2)
( ، ولعله ظنه صدور ذلك منه فذكره. انظر تنبيه : مل يقع للمصنف التعبري بقوله : )ويف قول قدمي( 3)

 (647: سلم املتعلم احملتاج، امللحق ملنهاج الطالبني ط :دار املنهاج_ ص )
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والصحيح أو األصح  ،فهو وجه ضعيف ،كذا  وحيث أقول وقيل ،فاجلديد خالفه
   (1)((فالراجح خالفه ،وحيث أقول ويف قول كذا ،خالفه

واب أبوضح وأخصر خالف الص ،إبدال ما كان من ألفاظ احملرر غريبًا أو مومهاً  -3
لمة )ماًء( اليت جاءت يف احملرر بكلمة ، ومن ذلك إبداله لكمنه بعبارة جلية

)مائعاً( فيما يتنجس حيث قال: ))ويستثىن : ميتة ال دم هلا سائل، فال تنجس 
 .(2)مائعاً((

إال أنه أكثر  كما أراده املؤلف يف معىن الشرح )للمحرر(،وبذلك صار هذا املختصر  
 .(3)حتريراً للرأي املعتمد يف املذهب 

 

 :لكتابلمنهج اإلمام النووي يف أتليفه الفرع الثالث: 
أو التنقيب ، ومل يدع للبحث أبوجز عبارة وأوضحها (4)على منهجه يف مقدمتهلقد نبه 

 ، وميكن ذكر هذا املنهج ابختصار يف نقاط هي : جماالً 
، ولذلك فإنه لكتاب )احملرر(أن كتاب )منهاج الطالبني( هو اختصار  -1

ستوفية وأحياانً يذكرها بنصها إذا رأى أهنا م ،حيرص على معىن عبارة احملرر
 . ال حتتاج لتعقيب أو إضافة

، ًا على االختصار؛ ليكون نصف حجم )احملرر( كما سبقكان حريص -2
 وليكون يف معىن الشرح له. 

 .دومنا حشوٍ ألفاظها وافية ابلغرض لتكون دالالت  ؛ينتقي عبارات -3
 .وعمل هبا، صطلحات ذات تعبري دقيق يف املذهبحدد م -4



 (.65منهاج الطالبني ص ) (1)
 (. 68املرجع السابق ص )( 2)
 (.66املرجع السابق ص )( 3)
 (.66-64منهاج الطالبني للنووي بتحقيق / حممد طاهر شعبان ) (4)
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ى مناسبة زايدة مسألة على مسائل )احملرر( فإنه يوضحها إذا رأكان  -5
 .: )وهللا أعلم(، وخيتمها بقولهبقوله: )قلت(

ته ولو كان خمالفاً ملا األذكار الواردة من كتب احلديث املعتمدة، ويثبحقق  -6
 . وجده يف )احملرر(

وتوضيح يف العبارة، إىل شرٍح  -أحياانً  -أثبت يف هذا الكتاب ما حيتاج  -7
مث شرحها يف جزٍء  ،(1)جزءًا لطيفًا مجع فيه الدقائق ولذلك فقد ألف

 .(2)آخر
فلم تغب مشس  ،واعتنوا به عناية فائقة لقد اهتم العلماء هبذا الكتاب بعد أن ألفه النوويو 

 ،احة وقتئٍذ من الكتب املؤلفة حول هذا الكتاباإلمام النووي إال وقد وجد يف الس
، ، حيث استمرت قرابة السبعة قرون(3)واستمرت هذه الشروح والصنائع إىل يومنا احلاضر

ولقد جاوزت ثالثًة وسبعني ومائًة يف العدد ما بني شارٍح ومدقٍق ومنكٍت ومعلٍق وحمشٍّ 
. وفيما (4)كان للمنت كاماًل أم جلزٍء منه  ، سواءفرداته ومعانيهوخمتصٍر وخمرٍج ألدلته وانظٍم مل

 : ائع مقتصراً منها على مناذج منهايلي عرض لبعض هذه الصن
 أوالً / الدقائق والنكت والتعليقات : 

 . دقائق املنهاج للنووي -1
 . (5)الدر الوهاج شرح دقائق املنهاج للنووي -2



وهو كتاب )دقائق املنهاج(، وهو مطبوع متداول، يف طبعة مستقلة وطبعة ملحقة ابلكتاب األصل ( 1)
 "منهاج الطالبني" .

 وهو كتاب: )الدر الوهاج شرح دقائق املنهاج(.( 2)
كان من آخر من له صناعة مدونة مكتوبة على منت منهاج الطالبني للنووي هو الشيخ/ عبدهللا   ( 3)

ه( ، حيث نظم نظماً مساه )القيالت املعتمدة يف املنهاج( . انظر : 1410بن سعيد للحجي )ت
 (.50مقدمة احملقق/ شعبان ل منهاج الطالبني )ص

رشدي  /الشيخويف الشبكة العنكبوتية شروحاً مسجلًة صوتياً لـ منت "منهاج الطالبني" منها شرح : ( 4)
 ، وغريمها كثري .  سامل اخلطيب ، والشيخ/القلم

 (.3/1909(، جامع الشروح واحلواشي للحبشي )57نهاج السوي )صامل (5)
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 .(1)ه(729الفزاري ) تعليقات على املنهاج إلبراهيم بن عبدالرمحن ابن الفركاح -3
: إبراهيم بن إبراهيم بن حممد النووي  املنهاج والدقائق لربهان الدينالروض يف -4

 .(2)ه(855)
السراج الوهاج يف إيضاح املنهاج لكمال الدين : حممد بن علي بن عبدالواحد ابن  -5

 .(3)ه( وهو تعليق على املنهاج727الزملكاين )
 .(4)ه(760) السكسكيمد بن عيسى تعليق على املنهاج حمل -6
 .(5)ه(910تعليق على املنهاج لـ جنم الدين : حممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين ) -7
 .(6)(هـ769نكت على املنهاج لـ أمحد بن لؤلؤ املعروف بـ ابن النقيب ) -8
ه( منها: 819: حممد بن أيب بكر بن مجاعة )موع نكت على املنهاج لـ عز الدينجم -9

ها: منهج ، ومنا: بغية احملتاج إىل نكت احملتاج، ومنهنهاجاحملتاج يف نكت املزاد 
، وهلذا املؤلف وحده على منهاج الطالبني مثانية كتب كلها احملتاج يف نكت املنهاج

 . (7)نكت أو شروح أو حواشي
 اثنياً / الشروح : 

 .(8)ه(720) بن عراممحد بن أيب بكر ألالسراج الوهاج يف إيضاح املنهاج   -1
: علي بن عبدالكايف السبكي يف شرح املنهاج لـ تقي الدينهاج االبت -2

 وهو حمقق برسائل علمية جبامعة أم القرى. .(9)ه(756)



 (.3/1910املرجع السابق للحبشي ) (1)
 (.3/1918املرجع السابق للحبشي ) (2)
 (.11/25(، و معجم املؤلفني )2/1877كشف الظنون )  (3)
 (11/106(، ومعجم املؤلفني )5/388الدرر الكامنة ) (4)
 (.8/207(، ومعجم املؤلفني )10/16ذهب )شذرات الذهب يف أخبار من ( 5)
 (.1/282(، الدرر الكامنة )8/80طبقات ابن شهبة ) (6)
 (.3/1914(، جامع الشروح واحلواشي للحبشي )28املنهل العذب ص )( 7)
 (.25املنهل العذب ص ) (8)
 (.7/127(، معجم املؤلفني )2/1875(، كشف الظنون )26املنهل العذب ص )( 9)
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: حممد بن حممد بن عبدالكرمي للهاج يف شرح املنهاج لشمس الدينغاية ا  -3
 . (1)ه(774البعلي املوصلي )

ه( 772)  سنويألل: عبدالرحيم مال الدينشرح املنهاج جلإىل ايف احملتاج ك   -4
، وهو (2)السراج الوهاج تكملة كايف احملتاج ومل يتمه فأمته الزركشي ومساه:

 حمقق يف رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية.
: أمحد بن محدان األذرعي اج يف شرح املنهاج لـ شهاب الدينقوت احملت  -5

 .. وهو حمقق برسائل علمية ابملعهد العايل للقضاء(3)ه(783)
: حممد بن هبادر الزركشي ج يف توضيح املنهاج لــبدر الدينالديبا   -6

 .(4)ه(794)
عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج لـ سراج الدين: عمر بن علي بن أمحد   -7

 .(5)(804األنصار املشهور بـ ابن امللقن )
: حممد بن أيب بكر بن  شرح منهاج النووي لـ أيب الفتحاملشرع الروي يف -8

 .، وهو هذا الكتاب(6)ه(859اغي املدين الشافعي )احلسني املر 
: أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي احملتاج بشرح املنهاج أليب الفضلحتفة  -9

 وقد اشتهر هذا الكتاب ووضع عليه حواشي كثرية. ،(7)ه(973)



 (.2/166ارفني )هدية الع (1)
(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 26(، واملنهل العذب )ص3/100طبقات ابن شهبة ) (2)

(6/222-223.) 
 (.1/146(، الدرر الكامنة )3/142طبقات ابن شهبة )( 3)
 (.10/205(، معجم املؤلفني )6/61(، األعالم للزركلي )26املنهل العذب ص ) (4)
 (.2/1875كشف الظنون )(،  4/47طبقات ابن شهبة ) (5)
( ، كشف الظنون 164-7/163(، الضوء الالمع )1/342طبقات صلحاء اليمن ) (6)

(2/1875.) 
 (.2/152(، معجم املؤلفني )2/1875كشف الظنون )  (7)
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مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لـ مشس الدين : حممد بن  -10
 ، وقد اشتهر أيضاً . (1)ه(779أمحد اخلطيب الشربيين )

 اثلثاً / املختصرات : 
 .(2)ه(729االبتهاج خمتصر املنهاج لـ علي بن إمساعيل القونوي )  -1
 .(3)ه(745الوهاج يف اختصار املنهاج لـ حممد بن يوسف بن حيان األندلسي )  -2
منهاج الراغبني يف اختصار منهاج الطالبني لـ حممد بن يوسف القونوي   -3

 .(4)ه(788)
دالئل املنهاج لـ عبدامللك بن علي البايب احلليب املعروف بعبيد الضرير   -4

 .(5)ه(839)
 .(6)ه(844خمتصر املنهاج لـ أمحد بن حسني بن رسالن الرملي )  -5
وقد اشتهر  (7)ه(926: زكراي بن حممد األنصاري )ج الطالب لـ أيب حيىيمنه  -6

 .واختصارات ونظمعليه شروح وحواشي ووضع  ،وذاع صيته ،هذا الكتاب
 : ممن نظم منهاج الطالبني : رابعاً / النظم

 .(8)ه(774مشس الدين : حممد بن حممد بن عبدالكرمي البعلي ) -1
وجهة ه( ومساه: )852ن سويدان املصري  )حممد بن حممد املنزيل ويقال : اب -2

 .(1)ئض املنهاج(احملتاج يف نظم فرا



 (.8/269( ، معجم املؤلفني )6/6األعالم للزركلي ) (1)
 (.3/1929جامع الشروح واحلواشي ) (2)
(، وشف الظنون 8/254(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )6/60الدرر الكامنة ) (3)

(2/1875 .) 
 (.3/1929جامع الشروح واحلواشي ) (4)
 (.4/161األعالم للزركلي ) (5)
 (.3/1929جامع الشروح واحلواشي ) (6)
 (.3/46(، األعالم للزركلي )2/1875كشف الظنون )  (7)
 (.8/406، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )(3/134طبقات ابن شهبة ) (8)
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ه(، 871العسقالين املليجي )ناين برهان الدين : إبراهيم بن أمحد بن علي الك -3
 .(2) .ومساه: )غنية احملتاج إىل نظم املنهاج(

 .(3)(900علي بن حممد بن عيسى األمشوين )  -4
 .(4)وغريها كثري

 املطلب الثاين: التعريف ابلشرح، وبيان منهجيته:
 الفرع األول: أمهية الكتاب:

وي شرح منهاج النووي( خالصة املشرع الر ة: أيب الفتح املراغي شرحه هذا )لقد أودع العالم 
، ململمًا لشتات ذهنه، وعصاره فكره، وهناية جهده، فخرج يف صورة حسنة وحلة هبية

، مشتماًل على تنقيحاته واختياراته فكارها بعبارة مفهومة واضحة جليةوجامعًا أل ،املعلومة
، ولذلك فإن ملفتني(عمدة امنهاج الطالبني و تعقيباته على املنت املشروح منت )وتقييداته و 

 : ح تربز أمهيته يف النقاط التاليةهذا الشر 
، أمهية املنت املشروح )منهاج الطالبني( خصوصًا يف املذهب الشافعي -1

  -هو عناية العلماء قدميًا وحديثًا به  ،وأوضح دليل على أمهية هذا املنت
 . ية الشرح من أمهية املنت املشروحفتظهر أمه -كما سبق

: اإلمام النووي العلمية يف املذهب الشافعي صاحب املنتمكانة  -2
 وعند سائر األمة عموماً . ،خصوصاً 

كتب   أن املشرع الروي كتاب مجع فيه العالمة: أبو الفتح املراغي بني -3
، وصرح بذلك يف املقدمة فقد مجع بني علماء املذهب الشافعي قاطبة

وفتح العزيز  ،لبني للنوويوروضة الطا ،شروح املنهاج للسبكي واألسنوي


 (.11/313(، معجم املؤلفني )10/34الضوء الالمع )( 1)
 (.1/7(، معجم املؤلفني )1/21الضوء الالمع ) ( 2)
 (.5/10(، األعالم للزركلي )8/164شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ) (3)
منهاج الطالبني )حتقيق/ حممد ( مقدمة احملقق لـ 1930-3/1910جامع الشروح واحلواشي ) (4)

 (. 50-20طاهر شعبان( ص )
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، وخمتصر وحترير الفتاوي أليب زرعة الرازي ،واملهمات لألسنوي ،للرافعي
ع فالكتاب كتاب مشويل جام وغريها من الشروح، ،الكفاية البن النقيب

 .آلراء علماء كبار يف كتاب واحد
، ل من الكتاب والسنة وإمجاع األمةعنايته ابلدليل وحرصه على االستدال -4

 . زيد يف أمهية الكتاب وعلو مكانتهيمما 
اليت وأحيااًن ذكر ألفاظه  ،وذكر من خرجه ،عنايته ابلتخريج للحديث -5

 .ينبين عليها اختالف األحكام
، السيما لعناوين الكتب عنايته ابلتصريف اللغوي واملعاين اللغوية -6

 . واألبواب
 . ه والرتجيح بينها يف أحيان كثريةذكره لألقوال والطرق والوجو  -7
، حىت لو كان من املعاصرين نقوالت ومصادرها يف أحياٍن كثريةالتصريح ابل -8

 ه(، وغريه. 842له كالنقل من كتاب مفتاح احلاوي البن كنب العدين )
والرتجيح  ذكره أللفاظ )احملرر( للرافعي اليت مل تذكر يف )منهاج الطالبني( -9

 بينها.
فتها والتعليق عليها، واليت رى أمهية إضاذكره لبعض الفروع واملسائل اليت ي -10

 . مل تذكر يف )منهاج الطالبني( وال )احملرر(
والتصريح آبراءهم   ،حرصه على نقل أقوال علماء الشافعية الكبار -11

 ،وابن الصباغ ،واجلويين ،والبندجيي ،واملاوردي ،واملزين ،كالشافعي
 وغريهم. ،والبلقيين ،وابن امللقن ،والقاضي حسني ،واملتويل ،والطربي

 الفرع الثاين: موارد املؤلف يف كتابه ومصطلحاته:
، يظهر صيلة علمية وثقافية واسعة وظاهرة، ولديه حلعالمة املراغي ذو شخصية موسوعيةا

، وتنوع مصادره وتعدد الفنون الصرحية وغري الصرحية ذلك من خالل اطالعه ونقوالته
زء ظهر يل أن العالمة املراغي قد أخذ الشرعية اليت يتقنها، ومن خالل عملي يف هذا اجل

ومن املصادر األصلية يف ابقي العلوم االخرى، وقد  ،مادة كتابه من أمهات كتب الشافعية
 ،صرح يف مقدمته ببعض املصادر اليت استقى منها هذا الشرح، وأنه قد يزيد من غريها
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نص عليها يف املقدمة ولذلك فإنه يظهر أنه ملا بدأ يف الشرح وجد أن الكتب اليت حددها و 
، فكان ال بد له من أن يرجع لكتب أخرى ال تقل تكفي لغرضه الرفيع اجلميل اجلليلال 

ليه، فتجده بل هي يف أحياٍن كثرية أمهات للكتب اليت نص ع ،أمهيتها عما نص عليها
 ، وأحياانً ال يصرح . وهي كما يلي : يصرح أبخذه منها

 يف مقدمته أن شرحه منها : أوالً / الكتب الفقهية اليت ذكر 
 ه( .765االبتهاج يف شرح املنهاج لعلي بن عبدالكايف السبكي)  -1
 ه(.772كايف احملتاج شرح املنهاج لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )   -2
 .بني وعمدة املفتني لإلمام النوويروضة الطال  -3
فتح العزيز بشرح الوجيز واملسمى بـ الشرح الكبري على منت الوجيز لعبدالكرمي بن   -4

 ه( . 623حممد الرافعي )
 ه(.772املهمات يف شرح الروضة والرافعي لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي )  -5
حترير الفتاوي على التنبيه واملنهاج واحلاوي أليب زرعة: أمحد بن عبدالرحيم الرازي   -6

 ه(. 826)
 ه(.   769: أمحد بن لؤلؤ الشهري اببن النقيب)خمتصر الكفاية لشهاب الدين  -7

أنه قد أيخذ من الكتب اليت نص عليها وقد يزيد  -كما سبق  -اثنياً / لقد ذكر يف املقدمة 
، والكتب الفقهية اليت زاد من غريها ونص عليها أو نص على مؤلفيها يف غريهاعليها من 

 اجلزء الذي حققته هي:
 ه( .461اإلابنة عن فروع الداينة للفوراين املروزي ) -1
 (.هـ318اإلمجاع البن املنذر ) -2
 ه(.505إحياء علوم الدين أليب حامد لغزايل ) -3
 األذكار للنووي . -4
 ه( . 386اإلرشاد شرح الكفاية للصيمري) -5
 ه(.602االستقصاء شرح املهذب للغزي املصري ) -6
 ه(.632اإلعجاز يف األلغاز البن اجليلي ) -7
 ه(.204األم للشافعي) -8
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 ه(.558البيان للعمراين ) -9
 ه( . 438التبصرة لـ عبدهللا بن يوسف أو حممد اجلويين ) -10
 ه( .478تتمة اإلابنة لعبدالرمحن بن مأمون املتويل ) -11
 التحقيق للنووي . -12
 ه( . 656الرتغيب والرتهيب لعبدالعظيم بن عبدالقوي املنذري ) -13
 تصحيح التنبيه للنووي . -14
لى املهمات لشهاب الدين: أمحد بن عماد األقفهسي تعقيبات عال -15

 . ه(808)
 ه(.450التعليقة الكربى يف الفروع أليب الطيب :طاهر بن عبدهللا الطربي) -16
 ه( .462التعليقة للقاضي حسني ) -17
 ه(447التقريب شرح خمتصر املزين لسليم الرازي ) -18
 ه( .852التلخيص احلبري البن حجر العسقالين) -19
 ه(.335أيب أمحد بن القاص ) التلخيص ألمحد بن -20
 ه( .476التنبيه أليب إسحاق : إبراهيم بن علي الشريازي ) -21
 التنقيح شرح الوسيط للنووي . -22
 ه( .516: احلسني بن حممد البغوي )التهذيب أليب بكر -23
 ه(.450احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين لـ علي بن حممد املاوردي ) -24
 ه(477السيد بن حممد الصباغ) الشامل الكبري شرح خمتصر املزين لعبد -25
 ه(.623الشرح الصغري لعبدالكرمي بن حممد الرافعي ) -26
 .ويشرح صحيح مسلم للنو  -27
 .غريب احلديث للخطايب -28
 ه(.505لغزايل أليب حامد لغزايل )فتاوى ا -29
 .فوائد رحلة ابن الصالح -30
 ه( .568الكايف أليب حممد: حممود بن حممد اخلوارزمي ) -31
 .أقف عليه(كتاب البن أيب الدم )مل  -32
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: كفاية النبيه أليب العباس أمحد بن الرفعة الكفاية شرح التنبيه ويسمى -33
 ه( .710)

 ه( .528: حيىي بن حممد احملاملي )اللباب يف الفقه أليب طاهر -34
 .اجملموع شرح املهذب للنووي -35
 ه(.623احملرر يف الفقه لعبدالكرمي بن حممد الرافعي ) -36
 ه(.842)د العدين مفتاح احلاوي لـ ابن كنب: حممد سعي -37
 ه( .476: إبراهيم بن علي الشريازي )املهذب أليب إسحاق -38
 ه( .478: عبدامللك بن عبدهللا اجلويين )هناية املطلب أليب املعايل -39
 ه(.772اهلداية إىل أوهام الكفاية لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي ) -40

 : ت املؤلف يف الشرح فإهنا كالتايلأما مصطلحا
)املصنف( فإنه يقصد به اإلمام النووي يف أحد كتبه سواء إذا قال الشارح:  -1

 املنهاج أم غريه.
فإنه يقصد بذلك: املسائل  إذا قال الشارح: )زوائده( وأحيااًن )زوائد الروضة( -2

يز للرافعي اليت زادها النووي يف روضة الطالبني على فتح العزيز بشرح الوج
 .واملسمى الشرح الكبري

فإنه يقصد به: فتح العزيز بشرح الوجيز  ضة وأصلها(إذا قال الشارح: )الرو  -3
 للرافعي واملسمى الشرح الكبري.

شرح الوجيز فإنه يقصد بذلك : فتح العزيز ب إذا قال الشارح: )الشرحني( -4
 . واملسمى الشرح الكبري، والشرح الصغري، وكالمها للرافعي

منهاج الطالبني )فإنه يقصد به املنت املشروح وهو  إذا قال الشارح: )املنهاج( -5
 .(وعمدة املفتني

 : اجملموع شرح املهذب للنووي .إذا قال الشارح: )شرح املهذب( فإنه يقصد به -6
 فإنه يقصد به : هناية املطلب للجويين .  إذا قال الشارح: )النهاية( -7
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 الفرع الثالث: منهج الشارح يف الكتاب: 
 إمنا ذكر شيئاً و  -ما جرت عادة املؤلفنيعلى  -مل يبنّي منهجه يف مقدمته العالمة املراغي 

، ومن خالل أتمل كالمه غرضه من التعليق على املنهاجو  ،من مقصده يف التأليف
 منهجه وطريقته يف الكتاب على :  ،وسرب طريقته يف الشرح ،يف املقدمة

، ولذلك فإنه سار على نفس الرتتيب من الكتب أن هذا الكتاب هو شرح لغريه -1
 .سار عليها النووي يف املنهاجليت واألبواب ا

ذا بعبارة موجزة وأسلوب قصد الشارح أن جيمع بني كالم أكثر من عامل يف كتابه ه -2
همل وتكون ابختصار بقدر ، وذلك أنه يوضح املشكل ويحبنّي املسهل ميسر

 . اإلمكان
 يبدئ الكتاب بذكر التعريف اللغوي واالصطالحي للكتاب ومكانته اللغوية.  -3
وذلك بعدم ذكرها،  ،فأحيااًن يحقّرها لفظة )املنهاج( ولفظة )احملرر(، يقارن بني  -4

 . ر اللفظة األحسن واألجود واألمشلوأحياانً يتعقبها ويذك
وينص  -ا قال يف املقدمةكم  -كثريًا ما ينقل من الكتب األخرى واليت مل يذكرها    -5

قريب العهد به   ، وكثريًا ما ينقل وال يصرح مبصدر النقل السيما من كانعلى ذلك
ين يف كفاية األخيار، وغريها إال ما كان النقل واحلص ،كالدمريي يف النجم الوهاج

 قليالً أو اندراً كالنقل من القاضي حممد بن سعيد العدين. 
، وأحياانً يذكر اختالف األلفاظ حيرص على ختريج احلديث وذكر مصادره احلديثية  -6

 . حلكم على احلديث أو نقل حكم غريهحيرص على ا، وأحياانً كثرية يبنّي موارده فيها
، وأحياانً قليلة يذكر اخلالف العايل بني املذاهب، ويرجح يذكر اخلالف يف املذهب  -7

 يف مسائل قليلة.
 .  أحياانً ينص على قائل القول، وأحياانً يذكر القول بال قائل  -8
 .بل شرح عبارة املنهاج بعبارة : )قوله: ...(يبتدئ ق  -9

 يذكرها املنهاج ويسبقها بقوله: )فروع( أو )فرع( أو)تنبيه( سائل مليذكر م  -10
 .أو )تنبيهات( أو )فائدة(

 هـ( وبقوله )هللا أعلم(. -يرمز لنهاية الكالم بقوله )أ -11
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 املطلب الثالث: حتقيق اسم الكتاب:
اسم الكتاب واملصنف كما نص عليه يف مجيع كتب الفقهاء والرتاجم وغريها، اليت ذكرته 

 .(1)ومل أجد له امساً آخر، كتاب، هو: )املشرع الروي شرح منهاج النووي(ال
 

 املطلب الرابع: حماسن الكتاب:
من أهم حماسن الكتاب أنه شرح لكتاب من أهم كتب الفقه الشافعي وهو املنهاج  /1

 لإلمام النووي رمحه هللا.
واالختصار املفيد، اخلايل متيز الكتاب ابستيعاب أهم مسائل الفقه، وحسن الصياغة،  /2

 عن احلشو، والتطويل.
ويقتصر على  يذكر غالبًا األدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، واإلمجاع، والقياس، /3

 موضع الشاهد منها.
يذكر غالبًا األقوال، والطرق، واألوجه، والصحيح، واألصح، والظاهر، واألظهر يف  /4

 للراجح منها.املذهب، ويرجح بينها أحياانً، ويستدل 
يذكر أحياانً  أوجه اخلالف يف غري مذهب الشافعية، وخاصة مذهب احلنفية، وهذا يزيد  /5

 الكتاب جودة وححسناً.
نقل أقوال بعض العلماء، وعزوها إىل قائلها، وذكرهم مبا اشتهروا به من ألقاب، أو كىن،  /6

ليت تسهل على الطالب، أو أنساب، مثل القاضي حسني، وابن سريج،  وهذه من احملاسن ا
 والقارئ، املراد هبذا العلم.



 كشف(،  2/457(، التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة )342طبقات صلحاء اليمن ص ) (1)
-139) ص نظم العقيان يف أعيان األعيان(، 2/1875) والفنون الكتب أسامي عن الظنون
التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ، (5/431نيل األمل يف ذيل الدول )، (140
(، معجم 6/58(، األعالم للزركلي )7/164، الضوء االمع ألهل القرن التاسع )(423)ص 

 (.9/108املؤلفني )
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 يقارن بني املنهاج وأصله كثرياً، ويبني األفضل من انحية العبارة. -رمحه هللا–أن الشارح  /7
فال تكاد ختلو  -رمحه هللا-يركز كثريًا على كتب اإلمام النووي -رمحه هللا -أن الشارح /8

 اخلالف بينها. مسألة من نقل من كتبه، ويبني أحياانً 
مشويل يف شرحه فيذكر التخريج، والقواعد الفقهية، وعلوم اللغة،  -رمحه هللا -أن الشارح /9

 وأحياانً األصولية. وهذا كله يدل على سعة اطالعه وتضلعه يف علوم شىت.
على كثرة ما يذكر من األعالم والكتب، إال أنه يعزو األقوال  -رمحه هللا -أن الشارح /10

 ألصحاهبا، وهذا يدل على دقته وأمانته. والكتب
 

 املطلب اخلامس: ملحوظات على الكتاب:
 -كثرة النقل، وهذا تحعد من امللحوظات إذا أكثر منها املؤلف، واإلمام املرغي رمحه هللا  /1

أنه أكثر النقل لدرجة أنه ينقل يف املسألة الواحدة النقول العديدة اليت ميكن االستغناء  -أرى
 ا. عن بعضه

أحياانً يذكر القول دون ذكر قائله، وهذا يحشكل يف معرفة القائل، وهذا تكرر يف أجزاء  /2
ومن األمثلة على ذلك: أنه يكثر النقل من شرحي املنهاج لألسنوي  عديدة من الكتاب.

 والسبكي، والنجم الوهاج للدمريي دون عزو.
 .(1)عنا به((اخللل العقدي يف التشفع ابملخلوقني كقوله: ))ورضي  /3
عدم الرتجيح يف مسائل كثرية مع أنه قد عرض ابخلالف، واخلالف فيها قوي يف  /4

 املذهب الشافعي.
ينقل من كتب تنقل أقوااًل من كتب أخرى، والكتب األخرى هذه ينقل منها أحياانً هو  /5

اب مباشرة وأحياان  بواسطة، والذي يظهر أهنا كانت حاضرة عنده، مثل ما يفعل مع كت
 التبصرة للجويين.



 كما يف هناية مقدمته.  (1)
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النسخة املعتمدة عنده من املنهاج انقصة، ولذلك يتجاوز بعض الكلمات من املنهاج  /6
 من غري شرح أو تعليق.
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 الصداق (1)كتاب
اسم  ،(2)بفتح الصاد وكسرها جيمع مجع قلة على أصدقة ومجع كثرة على صدق الصداق

يف قوله  وقد مساه هللا تعاىل أجرا  . (4( )3)مرأة على الرجل ابلنكاح أو الوطءللمال الواجب لل
 (6)ومهرا   ، وال فرق يف تسميته صداقا  لكونه يف مقابلة منفعة؛ (5)﴾ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ تعاىل:﴿

 .ابلوطء سمى يف العقد أو واجبا  بني أن يكون م



 والكْتب شيء، إىل شيء مجع على يدل واحد صحيح أصل والباء والتاء الكاف: لغة الكتاب (1)
. (5/158) اللغة مقاييس معجم: انظر. والقدر واحلكم الفرض على الكتاب ويطلق اجلمع،

 .(1/208) الصحاح
: قيل الثالثة بني مجع فإن أيضا ، وابلفصل ابلباب عنها ويعرب العلم، من خمتصة جلملة اسم: واصطالحا  

 جلملة اسم: والباب. غالبا   وفصول أبواب على مشتملة العلم من خمتصة جلملة اسم: الكتاب
 على مشتملة الباب من خمتصة جلملة اسم: والفصل. غالبا   فصول على مشتملة الكتاب من خمتصة
 .غالبا   مسائل

 .(1/5) الوهاب فتح ،(1/4) الطالبني إعانة ،(1/114)  احملتاج مغين: انظر
(، كفاية 5/42(، هتذيب اللغة )30/463(،  اتج العروس )3/174هتذيب األمساء واللغات ) (2)

 (.7/295)(، النجم الوهاج 13/226النبيه )
 (، 13/226(، كفاية النبيه )7/249(، الروضة )8/231(، العزيز شرح الوجيز )9/365البيان ) (3)
 ب[ .-316] (4)
 (.24سورة النساء آية رقم ) (5)
(. وله مثانية أمساء قد مجعها مشس 5/191(، بداية احملتاج )3/174هتذيب األمساء واللغات ) (6)

 ( بقوله:396الدين البعلي يف كتابه )املطلع على ألفاظ املقنع( ص )
َباٌء وَأْجٌر مث َعْقٌر َعاَلئخقُ  َْلٌة وَفرخيَضٌة ... حخ  .َصَداٌق وَمْهٌر ِنخ

ني ومها: النكاح والطول، وذكر أن ستة أمساء من العشرة قد ذكرت ( امس7/295وزاد يف النجم الوهاج )
 يف كتاب هللا وهي: الصداق والنحلة والفريضة واألجر والطول والنكاح.
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َْلة  :﴿وقال تعاىل ، وقيل: (2)األكثرون على أن املأمور األزواجف؛ (1)﴾َوآُتوا الن خَساَء َصُدقَاهتخخنَّ ِنخ
قات بفتح الصاد وضم دُ والصَ  ،(3)ة؛ ألهنم كانوا يف اجلاهلية ميلكون صداق املرأاألولياء

ل املرأة بضم النون ، وِنُ قة بفتح الصاد مع الدال وإسكاهنا، وهي املهردمجع صَ  :الدال
 ،لى احلال من املفعول وهو صدقاهتنمهرها، والنحلة بكسر النون اسم منه، وانتصاب ِنلة ع

 .(4)ابئهنكانت آلأو منحولة من هللا بعد أن  أي منحولة معطاة عن طيب نفس منكم، 
 واهبة نفسها للذي قال: زوجنيها:يف حديث ال لقوله  ؛قوله: يسن تسميته يف العقد

 .(6)، وألهنا أرفع للخصومة واملنازعة(5) (من حديد( )التمس ولو خامتا  )
الن خَساَء َما َلَْ اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إخْن طَلَّْقُتُم ﴿؛ لقوله تعاىل:(7)ابإلمجاع قوله: وجيوز إخالؤه منه

: اإلمث، فإن طالق غري املمسوسة قيل: اجلناح .(8)﴾مَتَسُّوُهنَّ َأْو تَ ْفرخُضوا ََلُنَّ َفرخيَضة  َوَمت خُعوُهنَّ 



 (.4سورة النساء آية رقم ) (1)
(، وهو الراجح، كما نص على 9/390(، احلاوي )7/249(، الروضة )280خمتصر املزين ص ) (2)

( فقال:))فأمر هللا األزواج أبن يؤتوا النساء أجورهن 6/149ابه األم )اإلمام الشافعي يف كت
 وصدقاهتن(( .

 ( .9/390وهو قول أيب صاحل، احلاوي ) (3)
 (.5/42(، هتذيب اللغة )30/463(، اتج العروس )3/174هتذيب األمساء واللغات ) (4)
، من حديث (5087م )( كتاب النكاح، ابب تزويج املعسر، حديث رق7/6أخرجه البخاري ) (5)

 .سهل بن سعد الساعدي رضي هللا عنه
(، الروضة 309(، احملرر ص )11/366(، البيان )5/476(، التهذيب )9/393احلاوي ) (6)

 (. 5/191(، بداية احملتاج )7/296(، النجم الوهاج )101(، التذكرة ص )7/249)
 (، بداية احملتاج7/249الروضة )(، 309احملرر ص ) (،5/36اإلشراف ) (،9/393احلاوي ) (7)

 (.5/129(، كشاف القناع )4/367(، مغين احملتاج )5/191)
 (.236سورة البقرة آية رقم ) (8)
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ال جناح عليكم إن  هالتبعة وهي الطالبة ابملهر فمعىن قول (2)[هأن](1)والصحيح ،ال إمث فيه
مرين املس أو الفرض، فمىت كان منكم أحد األ ؛ ألمرين:طلقتم النساء ما َل يكن منكم أحد

 .(4)املهر أو نصف املفروض (3)[نصف] ب[/264فعليكم اجلناح وهو ]
 ،فلو قال منها للتسمية كان أوىل ،، الضمري للصداق والنكاح ال خيلو منهوقوله: منه

غري جائز إذا كانت الزوجة غري جائزة التصرف أو مملوكة ل :ويستثىن صور يتعني فيها التسمية
التصرف يتعني تسمية مهر املثل وإذا كان الزوج جائز التصرف وحصل االتفاق على نصف 

تعينت تسميته، وإذا أذنت جائزة التصرف لوليها وَل يفوض تعينت والوكيل عن  (5)مهر املثل
 .(7( )6)ال جيوز له اإلخالء على األصح يضالويل يف غري التفو 



. لألصحاب اليت األوجه أو الوجهني من الراجح على الشافعية عند يطلق :الصحيح مصطلح (1)
منهاج الطالبني ص  :انظر. مقابله بفساد يشعر وهو، اخلالف ضعف عند ابلصحيح وتعبريهم

   (.1/105مغين احملتاج )، (1/208النجم الوهاج ) (،8)
 يف نسخة أ )أن( وما أثبته من ب وهو الصواب. (2)
 ساقطة من نسخة أ وأكملتها من نسخة ب. (3)
فموضع الدليل من هذه اآلية: أن هللا تعاىل قد أثبت النكاح مع  (: ))9/393قال يف احلاوي ) (4)

أن عقد النكاح يصح بغري ( بعد ورود هذه اآلية: ))6/150((، وجاء يف األم )ترك الصداق
فريضة صداق وذلك أن الطالق ال يقع إال على من عقد نكاحه وإذا جاز أن يعقد النكاح بغري 

البيوع ال تنعقد إال بثمن معلوم والنكاح ف ،مهر فيثبت فهذا دليل على اخلالف بني النكاح والبيوع
 ((.هرينعقد بغري م

أان نعترب النسوة الاليت مهر املثل: هو القدُر الذي يرغب فيه يف أمثال املرأة. والقول الضابط فيه:  (5)
(، احملرر ص 13/124. انظر: هناية املطلب )ترجع أنساهبن إىل من يرجع نسب املستحقة إليه

(313.) 
 يف املذهب يف اليت األوجه أو الوجهني من الراجح على الشافعية عند يطلق :األصح مصطلح (6)

منهاج : انظر. صحيح مقابله ويكون، املسألة يف اخلالف بقوة يشعر ابألصح وتعبريهم. ما مسألة
 (.1/105(، مغين احملتاج )8الطالبني ص )

 (.7/396النجم الوهاج ) (7)
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جاز أن يكون  عبارة التنبيه: ما جاز أن يكون مثنا   صح صداقا   قوله: وما صح مبيعا  
أن الصداق ال يتقدر بل كل ما  :ألن الصداق أشبه ابلثمن، واملراد ؛، وهي أحسن(1)صداقا  

فإن انتهى يف القلة إىل حد ال يتمول   أو أجرة جاز جعله صداقا   أو مثمنا   جاز أن يكون مثنا  
املهر أقل ما يتمول  وأقل ما جيوز يف :وعبارة األم نواة وقشرة البصلة فسدت التسمية.كال

بنصاب السرقة، وهو عند مالك  (5)وأبو ثور  (4)ومالك (3)، وقدره أبو حنيفة(2)الناس بينهم
واحتج أصحابنا بقوله  .(8)، وعند أيب ثور مخسة(7)، وعند أيب حنيفة عشرة(6)ثالثة دراهم

 :(قيل: وما العالئق؟ قال()أدوا العالئق ) ( :(ما تراضى به األهلون))(9)  ويف


 (.101(، التذكرة ص )2/615(، حترير الفتاوى )165التنبيه يف الفقه الشافعي ص ) (1)
 ( .6/150األم ) (2)
ه(، الفقيه اجملتهد، أحد األئمة  80النعمان بن اثبت بن زوطي التيمي ابلوالء الكويف، ولد سنة ) (3)

 ه(، و ينسب إليه املذهب احلنفي. 150األربعة تويف سنة )
(، طبقات الفقهاء 1/24(، الطبقات السنية يف تراجم احلنفية )1/26انظر: طبقات احلنفية )

(1/87.) 
مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي، أبو عبدهللا، إمام دار اَلجرة، وأحد األئمة األربعة،  (4)

 ه(، و ينسب إليه املذهب املالكي.  93/179مولده و وفاته يف املدينة املنورة )
(، مشاهري 27/91(، هتذيب الكمال )8/48(، سري أعالم النبالء )1/67انظر: طبقات اخللفاء ) 

 ( .1/140األمصار )
إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان الكليب البغدادي. الفقيه صاحب الشافعي، صنف الكتب، وفرع  (5)

 ه ، ومن كتبه اختالف مالك و الشافعي.  240على السنن، مات ببغداد شيخا  سنة 
(، سري 1/102(، هتذيب التهذيب )2/80(، هتذيب الكمال )1/92انظر: طبقات الفقهاء )   

 (  .1/26(، وفيات األعيان )12/72لنبالء )أغالم ا
 ( .3/47(، بداية اجملتهد )4/350الذخرية للقرايف ) (6)
 ( .2/275(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع )1/199اَلداية يف شرح بداية املبتدئ ) (7)
 (.7/398النجم الوهاج ) (8)
هذا ))قال أمحد: (: 10/213للبيهقي )(، وجاء يف معرفة السنن واآلاثر 4/357سنن الدارقطين ) (9)

 ((.حديث رواه داود األودي، عن الشعيب، عن علي، وقد أنكره عليه حفاظ احلديث
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ها  وأبنه بدل منفعتها فكان تقدير العوض إلي ،(2)()ولو قضيب من أراك(): (1)الدراقطين
ص عن ويستحب أن ال ينق. (5)بكراهة تركه (4)املتويلو  (3)املاورديوصرح . كأجرة منافعها

ما  ، وال يزيد عن مخسمائة درهم؛ ألن رسول هللا عن اخلالف خروجا   (7( )6)عشرة دراهم
، والنش نصف واألوقية: أربعون درمها   .(8)زاد يف صداق نسائه على اثنيت عشرة أوقية ونش  



هو علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان البغدادي، أبو احلسن، اإلمام  (1)    
ئمة الدنيا، انتهى إليه احلافظ اجملود، شيخ اإلسالم، صاحب السنن، كان من حبور العلم، ومن أ

 (.385احلفظ ومعرفة علل احلديث ورجاله، تويف سنة )
 (.3/298(، وفيات األعيان )3/991(، تذكرة احلفاظ )32/31انظر: سري أعالم النبالء )

ليس  :قال حيىي ،حممد بن عبد الرمحن (، واحلديث معلول؛ ألن فيه4/357سنن الدارقطين ) (2)
وقال أبو  .حدث عن أبيه بنسخة شبيها مبائيت حديث كلها موضوعة :وقال ابن حبان .بشيء

 .هو منكر وأبوه لني :حامت الرازي
 (.2/281انظر: التحقيق قي مسائل اخلالف )

هو علي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري، أبو احلسن، من وجوه الفقهاء الشافعيني، ولد سنة  (3)
نوي: ))َل يصنف مثله((، واألحكام السلطانية، ه ، من تصانيفه: احلاوي، قال األس 364

 ه(. 450واإلقناع، تويف سنة )
 (.1/230(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/267انظر: طبقات الشافعية الكربى )

أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون بن علي النيسابوري، شيخ الشافعية، تفقه على القاضي ( هو 4)
، وله خمتصر يف -وَل يتمها- واألصول واخلالف، من تصانيفه: التتمة وبرع يف الفقه ،احلسني

 ه .478تاب يف اخلالف. تويف سنة كوآخر يف األصول، و  ،الفرائض
 (.1/247شهبة ) يطبقات الشافعية البن قاضو (، 5/106)للسبكي انظر: طبقات الشافعية الكربى 

 (.5/192(، بداية احملتاج )7/396(، النجم الوهاج )9/393احلاوي ) (5)
 (. 7/249(، الروضة )309احملرر ص ) (6)
(، السنن (ال صداق دون عشرة دراهم))قال:  أن رسول هللا  عن جابر وملا رواه البيهقي  (7)

 (4/72(، وهو حديث ضعيف، مسند أيب يعلى )7/392الكربى للبيهقي )
 ( . 1426( كتاب النكاح، ابب الصداق، من حديث رقم )2/1042رواه مسلم ) (8)
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بقصة  واز جعل املنفعة صداقا  جلواحتجوا  ، والزايدة على مخسمائة خالف األوىل.(1)أوقية
ويستثىن مما يصح بيعه  ،(2)رة مثاين حججتزويج شعيب ابنته ملوسى عليهما السالم على إجا

مع صحة بيعه ممن عليه وما إذا  ،(3)على غريه، ال يصح على املنصوص ما لو أصدقها دينا  
 .(4)أصدقها ما عليها من قصاص فإنه يصح وال يصح بيعه

؛ ألن الصداق مملوك بعقد فتلفت يف يده ضمنها ضمان عقد قوله: وإذا أصدقها عينا  
 .(6)ديداجلوهذا القول  (5)يف يد الزوج كاملبيع يف يد البائعمعاوضة وكان 

ألن النكاح ال ينفسخ بتلف الصداق وما ال ينفسخ العقد  ؛ضمان يد :قوله : ويف قول
ضمان يد كما لو غصب البائع املبيع من املشرتي بعد  بتلفه يف يد العاقد يكون مضموان  

والفرق بني الضمانني أن ضمان العقد يضمن  (8)قدميال (7) [يد وهو] يضمنه ضمانالعقد 
بضع مقابله مهر املثل وضمان ابملقابل الذي أوقعا عليه فالبيع إذا انفسخ يقابله الثمن وال

 .(1)ابلبدل الشرعي من مثل أو قيمة كاملستعار واملغصوب (9) [يضمن] اليد



 وجمموعها : مخسمائة درهم . ، درمها   عشرون والنش درمها ، أربعون األوقية (1)
َ قَاَل إخين خ أُرخيُد َأْن أُْنكخَحَك إخْحَدى ابْ َنيَتَّ َهاَتنْيخ َعَلى َأْن ََتْجُ  ﴿ تعاىل:وهي الواردة يف قوله  (2) َرينخ مَثَاينخ

َجج    (. 27﴾، سورة القصص آية رقم )حخ
 عند األغلب ويف، هللا رمحه الشافعي اإلمام كالم  على الشافعية عند يطلق :النص مصطلح (3)

منهاج  :انظر. خمرج قول أو ضعيف وجه املعروضة املسألة يف هناك يكون الكلمة َلذه استخدامهم
   (.1/105)مغين احملتاج  (،8الطالبني ص )

السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي ص  (4)
 (.4/368(، مغين احملتاج )8/297(، النجم الوهاج )624)

، انظر: وهو اختيار املزين، وأيب إسحاق املروزي، والقاضي أيب الطيبوهو الراجح يف املذهب،  (5)
 (. 5/193(، بداية احملتاج )9/397(، البيان )9/420احلاوي )

 (. 6/157األم ) (6)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 ( . 6/157األم ) (8)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (9)
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ان اليد جاز، ولو  أي كاملبيع وإن قلنا: بضم قوله: فعلى األول ليس هلا بيعه قبل قبضه
فاعتاضت عنه جاز إن قلنا ضمان يد، وإال فقوالن كالثمن  (2)[دينا  ]كان الصداق 

 (4)[قال]ألن الضمري يف بيعه يعود على الصداق، فلو  ؛(3)[املهر]أظهرمها: اجلواز ويرد على 
 .(5)بيعها ليعود على العني سلم من ذلك

القول بضمان العقد؛ ألنه ابلتلف  ؛ أي علىقوله: ولو تلف يف يده وجب مهر املثل
كان عليه مؤنة   ويقدر عود امللك إىل الزوج قبله حىت لو كان عبدا   ،ينفسخ عقد الصداق

  (7)[لكهاام]وإن قلنا بضمان اليد تلف على ، (6)زه كالعبد املبيع بتلف قبل القبضجتهي
وج مثله إن كان ، بل جيب على الز فعليها جتهيزه وال ينفسخ الصداق حىت لو كان عبدا  

فيقوم  (9)[إليها] عن الصداق التالف يسلمه بدال   (8)[متقوما  ]، وقيمته إن كان مثليا  
صداق إىل القيم من يوم اإل أنه جيب أقصى (1)، وإذا أوجبنا القيمة فاألصح(10)مقامه



 (، حترير الفتاوى7/250(، الروضة )8/234(، العزيز شرح الوجيز )5/485التهذيب ) (1)
 (. 5/193(، بداية احملتاج )2/615)

 يف نسخة أ )عينا( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (2)
 يف نسخة ب )املصنف(. (3)
 يف نسخة أ )كان( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (4)
(، بداية احملتاج 8/297(، النجم الوهاج )2/615(، حترير الفتاوى )8/234العزيز شرح الوجيز )  (5)

 (.4/368(، مغين احملتاج )5/193)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 8/234العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.5/193(، بداية احملتاج )2/616(، حترير الفتاوى )627عبداللطليف املخلفي ص )
 يف نسخة أ )ملكها( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (7)
 يف نسخة أ )منقوال( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (8)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (9)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 8/234واختاره أبو حامد وابن الصباغ. العزيز شرح الوجيز ) (10)

 (.627النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي ص )
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، (3)عليه يف األصح ، ولو طالبها الرجل ابلقبض فامتنعت بقي الصداق مضموان  (2)التلف
يرفع األمر إىل القاضي ليقبضه أو يلزمها بقبضه أو خيرجه من الضمان إىل  (4)وطريقة أن

 .(5)األمانة
قال  .(7)القولني (6)[على]ألهنا أتلفت حقها ويربأ الزوج وهذا  ؛قوله: وإن أتلفته فقابضة

، فإن قبض غري الرشيدة غري وجيب تقييده مبا إذا كانت رشيدة أطلقوا ذلك :(8)الزركشي
ا  على األصح قصاص، فقيل: اجلاين ال يكون مستوفيا   معتد به، كما لو وجب للمجنون

 .(9)ه


يطلق عند الشافعية على الراجح من الوجهني أو األوجه اليت يف املذهب يف مصطلح "األصح"  (1)
 مسألة ما. وتعبريهم ابألصح يشعر بقوة اخلالف يف املسألة، ويكون مقابله صحيح.

 (. 1/105(، مغين احملتاج )1/208انظر: النجم الوهاج )
(، والصحيح: أن الزوج يضمنه بقيمته يوم اإلصداق. 13/31(، هناية املطلب )9/398احلاوي ) (2)

 (   . 8/235(، العزيز شرح الوجيز )13/31(، هناية املطلب )9/398انظر: احلاوي )
(، والصحيح: أنه ال 7/301(، النجم الوهاج )7/250(، الروضة )8/235العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.8/235شرح الوجيز )ضمان عليه. انظر: العزيز 
 أ[.-318] (4)
 (.7/301النجم الوهاج ) (5)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
 (.6/337(، هناية احملتاج  )8/235(، العزيز شرح الوجيز )9/398البيان ) (7)
 املصري هللا عبد أبو الدين بدر احملرر املصنف العالمة العاَل هللا عبد بن هبادر بن حممدهو:  (8)

،  البلقيين الدين وسراج اإلسنوي الدين مجال الشيخني عن أخذه(،  745، ولد سنة )الزركشي
، ابلعلم االشتغال إىل منقطعا   كان  أنه الربماوي الدين مشس الشيخكان فقيها  أصوليا  أديبا ، وحكى 

األسنوي، وله  من تصانيفه: السراج الوهاج يف شرح املنهاج، وهو تكملة لكايف احملتاج لشيخه 
 ه(. 794كتاب خادم الشرح والروضة، وغريها من التصانيف، تويف سنة )

 (.3/167/168انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي ص  (9)

(629.) 
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وأن  ،؛ ألن الصحيح أنه مضمون ضمان عقدقوله: وإن أتلفه أجنيب ختريت على املذهب
وأييت فيه  ،األجنيب املبيع قبل القبض يقتضي التخيري فيرتكب منهما ختيري الزوجة هنا إتالف

 .(2)أهنا َتخذ املهر بناء على أنه كاآلفة السماوية :(1)وجه
أي على القول بضمان العقد  من الزوج مهر مثل خذتقوله: فإن فسخت الصداق أ

 .(3)ومثل الصداق أو قيمته إن قلنا بضمان اليد وأيخذ الزوج الغرم من املتلف
وقلنا بضمان العقد فليس َلا مطالبة الزوج  ،يعين وإن َل يفسخ وإال غرمت املتلفقوله: 

رجع على يقلنا بضمان اليد فلها مطالبته و  وإن ،بل َتخذ من املتلف املثل أو القيمة
 .(4)املتلف

وترجع مبهر  أي ابآلفة السماوية فينفسخ الصداق جزما   تلفهكقوله: وإن أتلفه الزوج ف
 .(5)املثل

إتالف  ومها الوجهان يف ،(1)يف الشرح الصغريحه أي فتتخري وصح كاألجنيب  :وقيلقوله: 
مث  اي  متنع متعداطالبته الزوجة ابلصداق ف ولو (2)ألولواألصح ا ،البائع املبيع قبل القبض

 .(3)فيجيء فيه اخلالف املذكورإتالف البائع منزلة  انزلتلف يف يده فهذا التلف 



 استنبطوها واليت، إليهم املنسوبة الشافعية علماء أقوال الشافعية عند به ويراد يطلق :وجه مصطلح (1)
(، مغين احملتاج 8منهاج الطالبني ص ): انظر. وضوابطه قواعده من أو، الشافعي اإلمام أصول من

(1/105.) 
(، 2/616(، حترير الفتاوى )7/251(، الروضة )8/236(، العزيز شرح الوجيز )9/398البيان ) (2)

 (.7/302النجم الوهاج )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح 7/251(، الروضة )8/236لعزيز شرح الوجيز )ا (3)

(، بداية 7/302(، النجم الوهاج )629والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي ص )
 (.4/369(، مغين احملتاج )5/194احملتاج )

(، النجم الوهاج 7/251(، الروضة )8/236(، العزيز شرح الوجيز )5/486التهذيب ) (4)
 (.4/369(، مغين احملتاج )7/302)

هذا تفريعا  على أن الزوج يضمن ضمان العقد، ولو قلنا بضمان اليد فال ينفسخ، بل يطالب الزوج  (5)
 (.7/303ابلبدل، وهو: املثل أو القيمة. انظر: النجم الوهاج )
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يف الباقي على املذهب قوله: ولو أصدقها عبدين فتلف عبد قبل قبضه انفسخ فيه ال 
أي كنظريه يف البيع وهذا على ضمان العقد، وهذا هو اخلالف يف تفريق وهلا اخليار 

 .(5)أما على ضمان اليد فريجع إىل قيمة التالف، وال تنفسخ يف شيء ،يف الدوام (4)الصفقة
ى ، أي رجعت َلا مهر املثل على قول ضمان العقد وعلقوله: فإن فسخت فمهر مثل

 .(6)اآلخر َتخذ قيمة العبدين القول
التالف  (8)[حصة] فسخ فالواجب َلا قيمةنيعين إن َل ي وإال فحصة التالف منه: (7)[قوله]

أ[ وقيمة التالف على القول اآلخر هذا إذا /265من مهر املثل على قول ضمان العقد ]
وإن أتلفه أجنيب  ،، فإن أتلفته هي جعلت قابضة لقسطه من الصداق(9)تلف آبفة مساوية



(، بداية احملتاج 7/303( والنجم الوهاج )2/617(، حترير الفتاوى )8/236العزيز شرح الوجيز ) (1)
(5/194.) 

وهو املذهب، انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب:  (2)
 (.7/303(، النجم الوهاج )2/617(، حترير الفتاوى )632عبداللطليف املخلفي ص )

 (.5/194(، بداية احملتاج )8/236(، العزيز شرح الوجيز )5/486هذيب )الت (3)
تفريق الصفقة: هي إذا مجعت شيئني متغايرين، أو حالال  وحراما ، أو ملكا  ومغصواب . احلاوي  (4)

(3/200.) 
(، بداية احملتاج 2/616(، حترير الفتاوى )7/251(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (5)

(5/194.) 
(، السراج الوهاج للزركشي،  7/251(، الروضة )8/237(، العزيز شرح الوجيز )309احملرر ص ) (6)

(، النجم الوهاج 633كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي ص )
(7/304.) 

 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب . (7)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (8)
(، بداية احملتاج 7/303(، النجم الوهاج )2/617(، حترير الفتاوى )8/237لعزيز شرح الوجيز )ا (9)

(5/195.) 



                                                                (49)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

التالف من مهر املثل إن قلنا  (1)[قيمة]فلها اخليار إن فسخت أخذت الباقي وقسط 
وإن  ،من األجنيب الضمان أخذت، وإن أجازت وقيمته إن قلنا بضمان اليد ،العقدبضمان 

 .(2)أتلفه الزوج فهو كالتلف ابآلفة على املذهب
 .(4) (3)[فةاحلر ]أي كالعمى ونسيان  قوله: ولو تعيب قبل قبضه

قال ، (6)وغريه ألجل النقص (5)يعين على القولني صرح به الغزايل ختريت على املذهبقوله: 
 .(7)سواء قل العيب أو كثر :املاوردي

هو ظاهر على ضمان العقد وإما على ضمان اليد فرتجع  قوله: فإن فسخت فمهر مثل
 .(8)إىل قيمته

كما   بل َتخذه معيبا   (9)ظهرَلا يعين وإن أجازت فال شيء َلا على األ ال شيءوإال فقوله: 
 .(1)لو رضي املشرتي بعيب املبيع وعلى ضمان اليد َلا عليه أرش النقص



 سقط من )ب(. (1)
(، النجم الوهاج 2/617(، حترير الفتاوى )7/251(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (2)

(7/303.) 
 يف نسخة أ )احلر( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (3)
 (.5/195(، بداية احملتاج )7/252(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (4)
كان شديد ،  حجة اإلسالم، أبو حامد الغزايل ،بن أمحد الطوسيحممد بن حممد بن حممد هو  (5)

من ه ،  450ولد سنة  عجيب الفطرة، مفرط اإلدراك، قوي احلافظة، سديد النظر، الذكاء،
 ه .505تويف سنة  .املستصفى يف األصول ،والوسيط البسيط،تصانيفه: 

 .(1/293شهبة ) البن قاضيطبقات الشافعية  (،6/191انظر: طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 (.7/303(، النجم الوهاج )5/249الوسيط ) (6)
 ( .9/420احلاوي ) (7)
 (.5/195(، بداية احملتاج )7/252(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (8)
مصطلح "األظهر" يطلق عند الشافعية على الراجح من الوجهني يف املذهب يف مسألة ما. ويكون  (9)

 مقابله اخلفاء.
 (. 1/105(، مغين احملتاج )1/208انظر: النجم الوهاج )
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بال خالف فإن فسخت رجعت إىل مهر  إن اطلعت على عيب قدمي فلها اخليار أيضا   فرع:
 (3)على املذهب (2)وإن أجازت وقلنا بضمان اليد فلها األرش ،املثل أو إىل قيمة العني ساملة

وإن تعيب جبناية الزوجة جعلت قابضة لقدر النقص  ،(5( )4)سنياحلوفيه تردد للقاضي 
وإن هلك بعد التعيب يف يد الزوج فلها من مهر املثل حصة قيمة  ،وَتخذ الباقي وال خيار

 .(6)الباقي على األظهر
الفائتة يف يد الزوج ال يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان قوله: واملنافع 

أي كاملبيع إذا تلفت منافعه يف يد البائع وعلى ضمان اليد يضمنها أبجرة املثل من  العقد
 .(7)وقت االمتناع
ع كالتلف ألن إتالف البائ ؛استوفاها بركوب وحنوه على املذهب (8)[اليت]قوله: وكذا 

 .(9)، فإن قلنا إنه كاألجنيب ضمنها أبجرة املثلاملذهب آبفة مساوية على



 (.5/195(، بداية احملتاج )7/252(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (1)
 ويف. هر ش: أصله إن ويقال، أفسدت إذا َتريشا   القوم بني أر شت: يقال،  الفساد األرش أصل (2)

 يعترب الثمن من جزء وهو، الفائت عن اجلرب به حيصل الذي املقدر الشيء عن عبارة: االصطالح
 .(1/386) للسيوطي التنبيه شرح، (12) ص املنري املصباح: انظر.  القيمة ابعتبار

 (.7/252(، الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (3)
احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي القاضي املروذي، صاحب التعليقة املشهورة يف املذهب، هو:  (4)

 املشهورة تعليقةأخذ عن القفال، وكان يلقب حبرب األمة، قال عبد الغافر:كان فقيه خراسان، وله ال
 ه(.462سنة ). تويف الفتاوى، وكتاب يف املذهب

 .(1/248(، وطبقات الشافعية للقاضي شهبة ) 356 /4انظر : طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 
 (.7/304(، النجم الوهاج )13/39انظر: هناية املطلب ) (5)
 (.7/252(، وعلى القول الثاين: قيمة الباقي. انظر: الروضة )8/237العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.5/196(، بداية احملتاج )7/256(، الروضة )8/241ز )العزيز شرح الوجي (7)
 يف )ب( : الذي. (8)
(، مغين احملتاج 7/304(، النجم الوهاج )7/257(، الروضة )8/241العزيز شرح الوجيز ) (9)

(4/370.) 
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سليم نفسها وقد يعين إذا طلب منها ت قوله: وهلا حبس نفسها لتقبض املهر املعني واحلال
إن   ،َل يلزمها اإلجابة حىت يسلم مجيع الصداق ،لعذر أو لغري عذر، أخر تسليم الصداق

 .(1)لئال يفوت عليها حاال   أو دينا   كان عينا  
 .(2)ألهنا رضيت ابلتأخري ؛أي ليس َلا االمتناع لقبض املؤجل ال املؤجلقوله: 

بكون الصداق يف  ألهنا قد رضيت أوال   ؛ل التسليم فال حبس يف األصحبقوله: فلو حل ق
َلا احلبس  :وقيل .(3)ذمته ووجب عليها التسليم قبل القبض فال يرتفع حبلول احلق

: رجحه يف الشرح قال يف املهمات .(4)كما يف االبتداء  ولالستحقاقها املطالبة بعد احلل
 .(5)الصغري وهو الصواب

قوله: ولو قال كل ال أسلم حىت يسلم ففي قول جيرب هو ويف قول ال إجبار ومن سلم 
أجرب صاحبه واألظهر جيربان فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر ابلتمكني فإذا سلمت 

َل يثبتوا القول  (6)ويف البيان أن العراقيني ،هذه األقوال سبق مثلها يف البيع أعطاها العدل



 (.5/196(، بداية احملتاج )7/282(، الروضة )8/244العزيز شرح الوجيز ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 8/244العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.5/196(، بداية احملتاج )637عبداللطليف املخلفي ص )
(. 8/244وبه قال الشيخ أبو حامد واملتويل والبغوي وكثري من األئمة. انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (: ))وهو املعتمد((.4/370وقال يف مغين احملتاج )
. انظر: العزيز شرح وهذا ما اختاره احلناطي والقاضي الروايين وإليه ذهب القاضي أبو الطيب (4)

 (.8/244الوجيز )
 (.7/175املهمات ) (5)
هم الطائفة الكربى يف نقل املذهب الشافعي، وشيخ هذه الطريقة: أبو حامد العراقيون: و  (6)

.، ومنهم: املاوردي، والقاضي أبو ببغداد وما حوَلااإلسفرايين، ومسوا ابلعراقيني؛ ألهنم سكنوا 
واعلم أن الطيب، واحملاملي، وأبو إسحاق الشريازي، والقاضي أبو علي الفارقي. قال النووي: ))

نقل أصحابنا العراقيني لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من 
(( مقدمة هناية املطلب غالبا   وترتيبا   وتفريعا   وحبثا   أحسن تصرفا  واخلراسانيون  ،نقل اخلراسانيني غالبا  

 (.1/69(، اجملموع )132ص )
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 وهو صحيح ال يتجه غريه إذا كان الصداق عينا  : (3)قال ابن الرفعة ،(2)هنا  (1)[األول]
 ، وكان دينا  أما إذا قلنا بضمان اليد من عينا  وقلنا إنه مضمون ضمان العقد كما إذا كان الث

االبتداء  (5)وهنا ال ميكن أن البائع جيرب على التسليم أوال   :وهناك قول رابع. (4)اجته جراينه
 .(6)ألن منفعة البضع إذا فاتت تعذر استدراكها واملال ميكن اسرتداده ؛ابملرأة

 .(7)ألن حقها ابق ؛أي على كل قول قوله: ولو ابدرت فمكنت طالبته
يعين إذا َل يطأها فلها العود إىل االمتناع ويصري كمن  قوله: فإن مل يطأ امتنعت حىت يسلم

 .(8)َل ميكن
  ،الستيفاء الصداق ؛أي ليس َلا بعد الوطء االمتناع وحبس النفس قوله: وإن وطئ فال

وقيل: َلا العود  .(9)كما لو تربع البائع بتسليم املبيع قبل قبض الثمن ليس له أخذه وحبسه
 .(10)فلها االمتناع بعده على األصح ولو وطئها مكرهة .إىل االمتناع



 سقط من )ب(. (1)
 (.9/394البيان ) (2)
هو أمحد بن حممد بن علي بن مرتفع األنصاري البخاري، جنم الدين أبو العباس ابن الرفعة  (3)

ه ، من تصانيفه: كفاية التنبيه يف شرح  645املصري، الشافعي، لُقب ابلفقيه، ولد مبصر سنة 
 ه . 710التنبيه، واملطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل، تويف سنة 

 (.2/211(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/24انظر: طبقات الشافعية الكربى )
املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف  (4)

 (.13/248(، كفاية النبيه )641)
 ب[-316] (5)
 (.7/307(، النجم الوهاج )7/260الروضة ) (6)
 (.5/198(، بداية احملتاج )7/260(، الروضة )8/245العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.5/198(، بداية احملتاج )8/245(، العزيز شرح الوجيز )310احملرر ص ) (8)
 (.7/307(، النجم الوهاج )7/260(، الروضة )9/394(، البيان )5/521التهذيب ) (9)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق 8/246العزيز شرح الوجيز ) (10)

 (.7/307(، النجم الوهاج )2/619(، حترير الفتاوى )642الطالب: عبداللطليف املخلفي ص )
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ال اإلجبار  فإن امتنعت بال عذر اسرتد إن قلنا إنه جيرب هقوله: ولو ابدر فسلم فلتمكن
ألنه تربع ابملبادرة   ؛. وإن قلنا ال جيرب فليس له االسرتداد على األصح(1)بشرط التمكني

 .(2)كمعجل الدين املؤجل
أي غاية  أمهلت ما يراه قاض وال تتجاوز ثالثة أايمقوله: ولو استمهلت لتنظيف وحنوه 

 :وقيل ،ال متهل :وقيل ،ألهنا أكثر القليل وأقل الكثري وَلا يف الشرع اعتبار ؛املهلة ثالث
، واألصح (4)ومحلوا الثاين على ما بعد الثالث قاله الزركشي (3) وبه قال العراقيون ،متهل قطعا  

 .(6)حبمست :وقيل (5)أن هذا اإلمهال واجب
وكذا ال ميهل لتهيئة جهاز وال  ،ألنه يستمتع هبا يف غري الوطء ؛قوله: ال لينقطع حيض

 .(7)النتظار مسن وِنوه
ألنه رمبا حيمله فرط الشهوة على  ؛قوله: وال يسلم صغرية وال مريضة حىت يزول مانع وطء

ومشل إطالقه ما لو قال سلموها وال أقرهبا وهو األصح املنصوص وإن كان  ،اجلماع فتتلف
ثل هذه ويكره للويل أن يسلم م (2)جياب يف املريضة دون الطفل :(1)وقال البغوي. (8)ثقة



(، هناية احملتاج 7/308(، النجم الوهاج )7/260(، الروضة )8/246)العزيز شرح الوجيز  (1)
(6/339.) 

 (.7/308(، النجم الوهاج )7/260والصحيح أن له االسرتداد. انظر: الروضة ) (2)
 (.7/308ألنه َل حيصل على العوض، النجم الوهاج ) (3)
بداللطليف املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: ع (4)

(645.) 
ال تطرقوا النساء ليال ؛ حىت متتشط الشعثة، وتستحد املغيبة((، رواه : ))وهو الراجح، لقوله  (5)

(، فإذا امتنع الزوج الغائب من طورق امرأته معافصة مع تقدم 5246البخاري من حديث رقم )
 (.7/308م الوهاج )الصحبة، فألن ميتنع ذلك يف ابتداء احلال أوىل. انظر: النج

 (.7/261الروضة ) (6)
 (.7/261(، الروضة )8/247العزيز شرح الوجيز ) (7)
قاله األذرعي وغريه، وجزم به اإلمام (: ))4/373(، قال يف مغين احملتاج )7/261الروضة ) (8)

 (.6/215((، وبه قال اإلمام الغزايل يف الوسيط )واملتويل
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وللزوج أن ميتنع من تسلم الصغرية  ،ها إىل أن تصري حمتملة لهؤ الصغري وال جيوز للزوج وط
. قال يف الشامل: األقيس أنه ليس ويف املريضة وجهان ،(3)ضانةفإنه نكح لالستمتاع ال للح

فعليه النفقة ال    (5)[سلمها]وإذا  (4)له االمتناع كما ليس له أن خيرجها من داره إذا مرضت
 .(6)كالصغرية فإن املرض عارض متوقع الزوال

لويل الصغرية أو اجملنونة حبسها حىت تقبض الصداق احلال ولو رأى املصلحة يف  فرع:
. (7)ولو كانت صغرية ال تصلح للجماع ففي لزوم تسليم الصداق قوالن ،التسليم فله ذلك

ألن  ؛(8)املنع :ولو سلمت مثل هذه إىل زوجها هل عليه تسليم املهر قوالن كالنفقة أظهرمها
ابإلجياب  :وقيل ،لوم فالتأخري إليه ال يكون كالتأخري ال إىل غايةزوال الصغر له أمد مع

 يف مطالبة الويل فإن كان الزوج صغريا   وجيري القوالن فيما إذا كان الزوج صغريا   ،(9)قطعا  
 .(11)النفقة (10) [املهر كما يف طلب]وهي كبرية فاألظهر أن َلا 



 أحد. أخرى وابلفراء اترة الفراء اببن يعرف. البغوي حممد أبو حممد، بن مسعود بن احلسني: هو (1)
.  ه 516 سنة تويف. املختصر وشرح التهذيب، تصانيفه ومن. احلسني القاضي على تفقه األئمة،

 .(289-2/288) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات:  انظر
 (.5/521التهذيب ) (2)
 (.6/341(، هناية احملتاج )4/373(، مغين احملتاج )7/383(، حتفة احملتاج )7/261الروضة ) (3)
(، مغين احملتاج 7/310(، النجم الوهاج )7/261(، الروضة )7/175انظر: املهمات ) (4)

(4/373.) 
 يف )ب( : تسلمها. (5)
 (.4/373(،  مغين احملتاج )7/261(، الروضة )6/215الوسيط ) (6)
 (.7/259(، الروضة )8/245لعزيز يف شرح الوجيز )ا (7)
 (.7/259(، الروضة )8/245(، العزيز يف شرح الوجيز )5/521التهذيب ) (8)
 (.7/259(، الروضة )8/245العزيز يف شرح الوجيز ) (9)
 سقط يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (10)
 (.7/259(، الروضة )8/245(، العزيز يف شرح الوجيز )9/535احلاوي ) (11)
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 .(1)همقدارها من مقطوعيبة احلشفة أو أي بغ قوله: وتستقر املهر بوطء
وكذا الوطء ، (2)﴾َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم إخىَل بَ ْعض  ﴿ لقوله تعاىل: ؛وإن حرم كحائضقوله: 

فالوطء يف النكاح أوىل أن  ،ألن الوطء ابلشبهة يوجب املهر ابتداء ؛ب[ يف اإلحرام/265]
يقرر املهر الواجب، وال فرق يف ذلك بني أن يكون املهر مسمى يف العقد، أو وجب 

ارض فال يدخل األصلي كالوطء عابحليض يوهم التخصيص ابحملرم ل ومتثيله ،ابلفرض بعده
 .(3)يف الدبر، وليس كذلك فإن املذهب استقراره به، وقد مشله إطالق الوطء

إلمجاع  ؛زوج وإما الزوجةما الإأي قبل الدخول  :. قال الزركشيوت أحدمهاقوله: ومب
بطل النكاح بدليل وألن النكاح املعقود عليه قد انتهى هنايته واملوت َل ي .ا ه،(4)الصحابة

، فإذا تبني أن النكاح َل يبطل وأنه انتهى هنايته كان كاستيفاء املعقود وكان  أهنما يتواراثن
، (1)عن املتويل فيه وجهني (7)، وحكى الرافعي(6( )5)جارة، هذا هو املشهورضاء مدة اإلكانق

 .(2)ما تقدم يف قتل األمة ويستثىن من كون املوت مقررا  



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق 8/248العزيز يف شرح الوجيز ) (1)
 (.649الطالب: عبداللطليف املخلفي ص )

 (.21سورة النساء آية رقم ) (2)
(، النجم الوهاج 2/620(، حترير الفتاوى )8/249(، العزيز شرح الوجيز )310احملرر ص ) (3)

(7/311.) 
 ( .651السراج الوهاج، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطليف املخلفي، ص ) (4)
 وذلك ه؛مقابل بغرابة املشعر القول عن به ويعرب، الشافعي قويل أحد على يطلق :املشهور مصطلح (5)

 (.1/105(، مغين احملتاج )8منهاج الطالبني ص ): انظر. مدركه لضعف
(، هناية احملتاج 5/200(، بداية احملتاج )7/311(، النجم الوهاج )8/249العزيز شرح الوجيز ) (6)

(6/341.) 
ولد  هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل، أبو القاسم القزويين الرافعي، الشافعي، (7)

ه، صنف العديد من املصنفات اليت خدم هبا املذهب الشافعي، منها: العزيز يف شرح 557سنة 
 ه.623الوجيز املعروف ابلشرح الكبري، و الشرح الصغري، و احملرر. تويف سنة: 
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أي ال يستقر ابخللوة حىت لو طلقها بعدها َل جيب إال نصف  قوله: ال خيلوه يف اجلديد
قَ ْبلخ َأْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم ََلُنَّ َفرخيَضة  فَنخْصُف َما َوإخْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مخْن ﴿ ىل:لقوله تعا ؛املهر

قال ابن ، (4)﴾َوَقْد أَْفَضى بَ ْعُضُكْم إخىَل بَ ْعض  ﴿وال مسيس، ولقوله تعاىل: ، (3)﴾فَ َرْضُتمْ 
، وعلى اجلديد لو اتفقا على اخللوة وادعت املرأة (6): هو الوطء(5)رضي هللا عنهما عباس

اإلصابة َل يرجح جانبها ابخللوة بل القول قوله بيمينه، ولو أقامت بينة على إقراره ابلوطء 
، ويف القدمي اخللوة وال خالف أهنا إذا أتت بولد حلقهمسعت ويقبل فيها شاهد وامرأاتن 

ر مبجردها رأة إذا ادعت اإلصابة وال يتقرر املهويف أثرها قوالن: أحدمها: تصديق امل (7)مؤثرة
. وأظهرمها: أهنا كالوطء يف تقرير املهر ووجوب العدة وعلى هذا سواء طال زمنها أو قصر
 (1)أن ال يكون مانع حسي كرتق ،وشرط يف تقرر املهر ابخللوة ،(8)تثبت الرجعة على األصح



(، طبقات الشافعية 8/281(، طبقات الشافعية الكربى )2/541انظر: هتذيب األمساء و اللغات )    
 ( .2/75شهبة )البن قاض 

ذكر املتويل وجهني يف إطالق القول أبن املهر يتقدر ابملوت، قيل: ألن التقدير إمنا حيسن إطالقه  (1)
إذا كان يتوقع مسقط وبعد املوت ال يتوقع، وقيل: نعم، واملسقط الطالق والردة قبل الدخول، وال 

 (.7/312يتصور أن يعد الدخول وال يعد املوت. انظر: النجم الوهاج )
 (.8/250العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.237سورة البقرة آية رقم ) (3)
 (.21سورة النساء آية رقم ) (4)
التفسري، عبدهللا بن العباس بن عبد املطلب  وإمام العصر، وفقيه األمة، هو الصحايب اجلليل حرب (5)

جرة بثالث سنني، ، ولد قبل اَلبن هاشم بن عبد مناف القرشي اَلامشي، ابن عم رسول هللا 
، تويف ابلطائف سنة ابلفقه والتأويل، وكان من علماء الصحابة، روى عن النيب  دعا له النيب 

 مثان وستني رمحه هللا.
 (.4/380(، سري أعالم النبالء )4/131ينظر: اإلصابة يف متييز الصحابة )

 (.5/102تفسري القرطيب ) (6)
 (.6/341هناية احملتاج ) (7)
 (.7/313(، النجم الوهاج )7/263(، الروضة )8/251العزيز شرح الوجيز ) (8)
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، ويف اشرتاط عدم املانع (5)وال عادي كحضور اثلث ،قطعا   (4)أو عنة (3)أو جب (2)أو قرن
قبل قوَلا فيه جيب ي، وإذا ادعت الوطء وَل (6)الشرعي كالصوم واحليض واإلحرام وجهان

 .(8)وال تثبت الرجعة للزوج إلنكاره (7)عليها العدة إبقرارها



 بينة الرتق: ال يستطاع مجاعها، أو ال خرق َلا إالأي:  َرتْ َقاءُ الرتق: من )ر ت ق( ويقال: امرأة  (1)
 ( .1/183(، املغرب )886.      انظر: القاموس احمليط ص )اْلَمَبالُ 

كالَعَفلة، وهي للنساء كاألدرة للرجال، والقرن يف الفرج: مانع من   -بتسكني السني -الَقْرن:  (2)
سلوك الذكر فيه، إما عدة غليظة، أو حلم، أو عظم، وامرأة رتقاء، أي هبا ذلك، وقيل: هو ورم 
يكون بني مسلكي املرأة فيضيق الفرج حىت ميتنع اإليالج. انظر: هتذيب األمساء واللغات 

 (.2/500صباح املنري )(، امل1/381(، املغرب )4/91)
: القطع، واجملبوب املقطوع الذكر، ومنه اجملبوب: اخلصي الذي استؤصل ذكره، وخصيتاه.  (3) اجَلبُّ

 (1/89(، املصباح املنري )1/74(، املغرب )3/47انظر: هتذيب األمساء واللغات )
 إذا حبس يف العنة وهي حظرية اسم من العنني وهو الذي ال يقدر على إتيان النساء من ُعنَّ : اْلُعنَّةُ  (4)

وهي من عيوب الزوجني، فالرجل  وال يقصده أو من َعنَّ إذا عرض ألنه يعن ميينا ومشاال   ،اإلبل
مسي ))قال أبو اَليثم: العنني هو الذي ال يشتهي املرأة، واملرأة العنينة هي اليت ال تشتهي الرجال، 

قال أبو عبيد عن و . ((من عن ميينه ومشاله فال يقصدهألنه يعن ذكره عن قبل املرأة  ؛العنني عنينا  
(، 4/48(( .انظر: هتذيب األمساء واللغات )امرأة عنينة وهي اليت ال تريد الرجال))األموي: 
 ( .1/330املغرب )

 (.7/313(، النجم الوهاج )7/263(، الروضة )8/251العزيز شرح الوجيز ) (5)
كالصوم واحليض واإلحرام. أما عند أيب حنيفة قال الرافعي: ))أما يف اشرتاط املانع الشرعي   (6)

على القدمي، واملذكور يف "التتمة" أنه ال يشرتط، ويقرر  فيشرتط، ومن األصحاب من وافقه تفريعا  
(. العزيز شرح (إجارة فاسدة، وقبضها يلزمه أجرة املثل، وإن َل يسكنها املهر، كما إذا استأجر دارا  

(: ))ويف الشرعي؛ كاحليض واإلحرام 621-2/620(. وجاء يف حترير الفتاوى )8/251الوجيز )
 وهنار رمضان وجهان، جزم املتويل وغريه ابلتقرير، وحكى الغزايل مقابله عن احملققني((.

 (.7/263(، الروضة )8/250العزيز شرح الوجيز ) (7)
تثبت (. وقال النووي: ))8/250الرجعة(( العزيز شرح الوجيز ) قال الرافعي: )) أظهرمها تثبت (8)

 (.7/263(( الروضة )الرجعة على األصح
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 ؛إمجاعا   مهرا   ما اخللوة يف النكاح الفاسد فال يقررأ ،حمل اخلالف يف النكاح الصحيح تنبيه:
 .(2)قاله الزركشي (1)ال نكاح وال استيفاء إذ

تقدم أن  ويف قول قيمته ،صل: نكحها خبمر أو حر أو مغصوب وجب مهر مثلقوله: ف
فاسد  (4)، أما إذا عقده على مهر(3)إخالء النكاح عن تسمية املهر صحيح بال خالف

واجلديد أنه  ألنه ملا ذكره فقد جعله ركنا فيه. ؛أنه يفسد النكاح بفساد الصداق (5)فالقدمي
أوجبنا ما تقوم  كان فاسدا    ، فإذابل هو كالعقد املستقل وليس ركنا   (6)ينعقد النكاح

بدل البضع  :على قولني أظهرمها ،واختلف فيه هل يكون بدله أو بدل البضع. (7)مقامه
أما اخلمر . والقوالن يف املغصوب واحلر (9)ملعني. والثاين: بدل ذلك ا(8)وهو مهر املثل

والثانية: إجراء  .أحدمها: القطع بوجوب مهر املثل لعدم ماليتها :ها طريقانواخلنزير وامليتة ففي
وعلى قول الرجوع إىل بدل الصداق يقدر اخلمر . (11)وهي اليت أوردها الغزايل ،(10)قولنيال



 (.6/341(، هناية احملتاج )4/374مغين احملتاج ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (2)

(654.) 
(، بداية 7/313(، النجم الوهاج )7/249(، الروضة )309ص ) (، احملرر9/393احلاوي ) (3)

 (.5/201احملتاج )
 أ[-317] (4)
 (7/314(، النجم الوهاج )7/257الروضة ) (5)
(، وقال الشافعي رمحه هللا: ))وهذا املوضع الذي خيالف النكاح البيع((، األم 7/257الروضة ) (6)

(6/182.) 
 (.6/182األم ) (7)
 (.4/374(، مغين احملتاج )7/257(، الروضة )8/251العزيز شرح الوجيز ) (8)
أبنه ال عربة بقصد ما ال قيمة له، وذلك التقدير ال (، وجياب على هذا القول 7/257الروضة ) (9)

 (.6/342. هناية احملتاج )ضرورة إليه مع سهولة الرجوع للبدل الشرعي للبضع وهو مهر املثل
 (.2/621(، حترير الفتاوى )7/249الروضة ) (10)
 (.5/221الوسيط ) (11)
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ويقدر اخلنزير بقرة وتقدر  ،(1)يرى َلا قيمة يعترب قيمتها عند من :وقيل ،أو جيب مثله عصريا  
وقال الشيخ أبو  املغصوب نقومه ونوجب القيمة. ويف ويف احلر نقدره عبدا   ،امليتة مذكاة

القوالن فيما إذا قال:  .(4)وغريهمي والقاضي حسني والبغو  (3)والصيدالين، (2)حامد
قال: أصدقتك هذا احلر فالعبارة ، أما لو (5)ا العبد وهو عاَل حبريته أو جاهلأصدقتك هذ

ال فرق  :وقيل ،(6)هذه الطريقة يف الروضة يف اخللع وصحح فاسدة فيجب مهر املثل قطعا  
: أصدقتك هذا واقتصر عليه فال خلل يف العبارة ولو قال .(7)للفظني يف جراين القولنيبني ا

 .(8)ففيه القوالن
ألن املسمى  ؛يف األظهر ويتخري قوله: أو مبملوك ومغصوب بطل فيه وصح يف اململوك

 .(1)(9)بتمامه َل يسلم َلا


 (.6/342(، هناية احملتاج )7/314النجم الوهاج ) (1)
 مث املرزابن ابن على الشافعي فقه درس اإلسفراييين، أمحد بن حممد بن أمحد حامد، أبوهو:  (2)

 شرح.حامد أيب من أفقه الشافعيني يف رأينا ما: القدوري ابن عنه قال ه ،344 سنة ولد الداركي،
 ابن وطبقات ،(1/373) الصالح ابن طبقات: انظر. ه 406 سنة تويف ،"تعليقه" يف املختصر

 .(1/173) شهبة قاضي
، و  -نسبة إىل بيع العطر  –حممد بن داود بن حممد املروزي ، أبو بكر ، املعروف ابلصيدالين  (3)

، تلميذ أيب بكر القفال، من أهل مرو ، له شرح على  -نسبة إىل أبيه  –يعرف أيضا  ابلداودي 
( :) هو شرح 3/38خمتصر املزين، وشرح على فروع ابن احلداد، قال عنه األسنوي يف طبقاته )

 جليل غزير الوجود، َل أقف على اتريخ وفاته( .
(، 1/214قاضي شبهة )(، طبقات الشافعية البن ال4/148انظر: طبقات الشافعية الكربى)      

 (.  2/380طبقات الشافعية لإلسنوي )
 (.7/314(، النجم الوهاج )2/621(، حترير الفتاوى )7/258الروضة ) (4)
 (.5/201(، بداية احملتاج )7/258الروضة ) (5)
 (.7/390الروضة ) (6)
 (.2/621(، حترير الفتاوى )7/258وحكاه املتويل. انظر: الروضة ) (7)
 (.7/258)الروضة  (8)
 (.184وإليه ذهب املزين ، خمتصر املزين ص ) (9)
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إذا َل  وجيراين أيضا   ،القوالن املتقدمان مها ويف قول قيمتها .فإن فسخت فمهر مثلقوله: 
 .(2)نصحح يف اململوك

 (4)(3)من مهر مثل حبسب قيمتهاقوله: وإن أجازت فلها مع اململوك حصة املغصوب 
أي ابململوك وال شي َلا معه بناء على أن اإلجازة عند تفريق الصفقة  قنع بهتويف قول 

 .(5)ابلقسط أو ابجلميع
وإن وصف  ،فالتسمية فاسدة وجيب مهر املثل قطعا   ،وَل يصفه أو ثواب   أصدقها عبدا   فرع:

 .(6)ما بلغ العبد والثوب وجب املسمى وإذا جرت تسميته فاسدة فالواجب مهر املثل ابلغا  
ألنه ال يفسد ابجلهالة  ؛: زوجتك بنيت وبعتك ثوهبا هبذا العبد صح النكاحولو قال قوله:

ن النكاح ال يفسد على أ (7)[تفرعم]، وعبارته تقتضي اجلزم بصحة النكاح وهو يف الصداق



 اجلمع بني حالل وحرام، لقول ابن عباس :أحدمها والقول اآلخر: يبطل فيهما، واستدلوا بوجهني: (1)
والثاين: جهالة العوض الذي يقابل  ((،ما اجتمع حرام وحالل إال وغلب احلرام احلالل)) :

انظر: النجم الوهاج  الربيع وقال: إنه آخر قويل الشافعي.وهذا القول صححه . احلالل
 (.2/397(، مغين احملتاج )4/101)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح 7/246(، الروضة )8/251العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.5/202(، بداية احملتاج )658والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص )

. عن املغصوب فلها نصف مهر املثل بدال   ، واملغصوب يساوي مائة،مائة لوك يساويفلو كان املم (3)
 (.6/342انظر: هناية احملتاج )

(، هناية احملتاج 4/102(، النجم الوهاج )7/246(، الروضة )8/252العزيز شرح الوجيز ) (4)
(3/481.) 

 (.5/202)(، بداية احملتاج 7/246(، الروضة )8/252العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.7/315(، النجم الوهاج )8/252العزيز شرح الوجيز ) (6)
 يف نسخة أ )مقر( وما أثبته يف نسخة ب وهو الصواب. (7)
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على ماَلا أو  أن يكون وليا   :(1)، وصورة املسألةفإن قلنا مبقابله بطل أيضا  ، بفساد الصداق
 .(2)وكيال  

مها القوالن يف اجلمع بني عقدين خمتلفي احلكم يف  قوله: وكذا املهر والبيع يف األظهر
 .(4)؛ ألن بعض العبد مثن وبعضه صداق(3)صفقة واحدة

والثوب يساوي  اتلفا  أي فإذا كان مهر املثل  قوله: ويوزع العبد على الثوب ومهر املثل
والعبد يساوي ألفني فنصف العبد صداق، ونصفه مثن بيع فإن طلقها الزوج قبل  ،ألفا  

وإن فرضت ردة أو فسخ رجع إليه مجيع  ،الدخول رجع إليه نصف الصداق وهو ربع العبد
فردته اسرتدت  ولو تلف العبد قبل القبض أو وجدته معيبا   ،الصداق وهو نصف العبد

ورده اسرتد نصف  ، ولو وجد الزوج ابلثوب عيبا  (5)ماوَلا مهر املثل يف األظهر فيه الثوب
، فإن كانت و إذا كانت حصة النكاح مهر املثلقال الزركشي: إذا قلنا ابلتوزيع فه العبد.

 .(7()6)أقل وجب مهر املثل بال خالف ذكره املصنف يف شرح املهذب
فاملذهب فساد  أن يعطيه ألفا  أو  (8)[ألفا  ] : ولو نكحها أبلف على أن ألبيهاقوله

فمن  (2)يف األوىل الفساد ويف الثانية اجلواز (1)نقل املزين الصداق ووجوب مهر املثل.



وأفهمت عبارة املصنف أن صورة املسألة: أن يكون من أحد (: ))7/316جاء يف النجم الوهاج ) (1)
َلا مئة درهم فقال: زوجتك بنيت الطرفني عرض ومن اآلخر نقد، فلو كاان نقدين كما لو كان 

ئتني فالعقد والصداق ابطالن على النص؛ ألنه من قاعدة: )مد اوملكتك هذه الدراهم هباتني امل
 ((.فهو مجع بني بيع وصرف عجوة ودرهم(، وأن كان من أحدمها ذهب

 (.(: ))وأن يكون الثوب معينا (7/316(، وزاد يف النجم الوهاج )2/622حترير الفتاوى ) (2)
 ((.ويف البيع والصداق القوالن السابقان أظهرمها صحتهما(: ))3/486جاء يف حتفة احملتاج ) (3)
، وهو القول بعدم تفريق الصفقة، ووجب يف النكاح مهر املثلوالقول الثاين: هو عدم صحتهما  (4)

 (.7/316( )4/105(، النجم الوهاج )9/379انظر: اجملموع شرح املهذب )
 (.7/316وَلا قيمة العبد يف القول اآلخر. النجم الوهاج ) (5)
 (.9/389اجملموع ) (6)
 (.661السراج الوهاج، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص ) (7)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (8)
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فإن َل  ،ألبيها ظاهر يف استحقاقه األلف :وفرق أبن قوله ،من قرر النصني (3)األصحاب
وإن كان من الصداق فهو كاشرتاط بعض املهر لغري  ،فهو شرط عقد يف عقد يكن صداقا  

على األلف  أ[ الثانية شرط اإلعطاء معطوفا  /266الزوجة وكالمها مفسد، ويف الصورة ]
 ،األول فيشعر أبن الصداق األلفان والزوج اثبت انئب عنها يف دفع أحد األلفني إىل األب

ال  :ومنهم من قال ،أحد األلفنيأو أحالت األب عليه يف  ،أو األب انئب عنها يف القبض
، االستحقاق وهو الصحيح (4)[بشرط] فرق ويفسد الصداق شرط اإلعطاء كما يفسد

، هذا إذا قرئ أن يعطيه ابلياء املثناة من حتت فإن (5)الصورتني قوالن يف :ومنهم من قال
 .(6)قرئ ابملثناة من فوق فهو وعد منها ألبيها



إلمام اجلليل، انصر املذهب، وكان إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزين، اهو  (1)
ا جماب الدعوة، متقلال  من الدنيا.  طاملبسو  :منها سنوي: صنف كتب اقال األ إمام ا ورع ا زاهد 

 . ه ( 264)تويف سنة  وغريهااملسائل املعتربة والرتغيب يف العلم و واملختصر 
 .(142-1/141واملهمات لألسنوي ) (2/92)انظر: طبقات الشافعية الكربى  
 (.284خمتصر املزين ص ) (2)
 األوجه أصحاب وهم، الشافعية من املتقدمون به ويراد الشافعية عند يطلق :األصحاب مصطلح (3)

 (.20) ص الشافعية عند املذهب مصطلحات: انظر.  غالبا  
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (4)
فاختلف األصحاب فيهما يف ذلك على (: ))7/316(. وجاء النجم الوهاج )7266الروضة ) (5)

املذهب منها: فساد الصداق يف الصورتني، وجيب مهر املثل كما يفسد بشرط االستحقاق،  طرق:
والطريق الثاين: فساد  وعلى هذا: مهم من غلط املزين يف نقله الصورة الثانية، ومنهم من َتوله.

الفرق: أن قوله: )على أن ألبيها ألف ا( فيه و  الصداق يف األوىل دون الثانية، جراي  على ظاهر النص.
شرط عقد يف عقد، فأشبه ما إذا قال: بعتك بكذا على أن هتب لفالن كذا، ويف الصورة الثانية 
املشروط اإلعطاء معطوف ا على األلف األول، فيشعر أبن الصداق ألفان، والزوج انئب عنها يف 

والطريق الثالث: أن الصورتني على  يف القبض.دفع أحد األلفني إىل األب، أو األب انئب عنها 
قولني، وجه الفساد فيهما ما تبني، ووجه الصحة: أن األلفني ملتزمان يف مقابلة البضع، وهي 

 ((.املالكة له فتستحقهما، وتلغو اإلضافة إىل األب
 (.7/316(، النجم الوهاج )2/622حترير الفتاوى ) (6)
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ألنه عقد معاوضة ال يثبت فيه خيار  ؛يف النكاح بطل النكاح قوله: ولو شرط خيارا  
 .(2)وقال أبو حنيفة: يصح النكاح ويلغو الشرط .(1)فيفسد شرط اخليار كالصرف ،الشرط

ويف القدمي  ،(3)أي كسائر الشروط الفاسدة قوله: أو يف املهر فاألظهر صحة النكاح
 .(5) فساد العوضلفساد الشرط وَتثريه يف ؛(4)يبطل النكاح واإلمالء

 ألن الصداق ال يتمخض عوضا   ؛أي ألن األصح أنه يفسد وجيب مهر املثلقوله: ال املهر 
: والثاين ،فال يليق به اخليار واملرأة َل ترض ابملسمى إال شرط اخليار ،بل فيه معىن النحلة

ألن الصداق عقد مستقل بنفسه، فاملقصود منه املال فال يبطل شرط اخليار   ؛يصح (6)[أنه]
 .(7)وعلى هذا يف ثبوت اخليار وجهان أصحهما الثبوت ،كالبيع

لغا وصح  ،أو مل يتعلق به غرض (8)ائر الشروط إن وافق مقتضى النكاحقوله: وس
له كما لو قال :  أما الذي ال يتعلق به غرض فال شك أنه لغو وال أثر النكاح واملهر

شرط  (9)والذي يوافق مقتضى النكاح مثله يف احملرر ،احلريرلبس إال تزوجتك بشرط أن ال 



. هناية ملنافاته لوضع النكاح من الدوام واللزوم(، و 7/266لروضة )(، ا8/255العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.6/343احملتاج )

 (.2/622(، حترير الفتاوى )8/255انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)
 ( .7/266(، الروضة )8/255العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/255انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)
وألن سبب الفساد أن الصداق أحد العوضني، واخليار يف أحد العوضني يتداعى إىل الثاين، فكأنه  (5)

 (.7/318شرط اخليار يف املنكوحة، انظر: النجم الوهاج )
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
تاج (، مغين احمل7/318(، النجم الوهاج )7/266(، الروضة )8/255العزيز شرح الوجيز ) (7)

(4/376.) 
 ب[-317] (8)
 (.311احملرر ص ) (9)
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من جهة  وتسميته لغوا   ،وال شك أنه ال يؤثر يف النكاح وال يف املهر فيصحان ،القسم والنفقة
 .(1)بل مؤكد ملقتضى العقد ،ألنه ابطل ؛أنه ال َتثري له

 .(2)أي الشرط مقتضى النكاح قوله: وإن خالف
ومل خيل مبقصوده األصلي كشرط أن ال يتزوج عليها أو ال نفقة هلا صح النكاح قوله: 

يه، ألن فساد العوض ال يؤثر ف ؛(3)أما صحة النكاح فهو املشهور وفسد الشرط واملهر
)كل ): وأما فساد الشرط فلقوله  ،(4)ويف قول أو وجه يبطل النكاح ،فساد الشرط أوىلف

فألنه إن كان الشرط َلا فإمنا  ؛وأما الصداق .(5) (شرط ليس يف كتاب هللا فهو ابطل(
وإن كان عليها فإمنا رضي الزوج ببذل املسمى ليحصل له  ،رضيت ابملسمى مع ذلك الرفق

فإذا فسد الشرط وليس له قيمة يرجع إليها وجب الرجوع إىل مهر  ،ذلك الرفق مع البضع
 .(6)ني أن يزيد املسمى على مهر املثل أو ينقص أوال يزيد وال ينقصوال فرق ب ،املثل

أما األول فلما فاته من  ن ال يطأ أو يطلق بطل النكاحأك (7)[مبقصوده] قوله: وإن أخل
 :وقيل، (1)[ال يبطل]: ويف قول أو وجه (8)مقصود العقد وهذا ما صححه يف الشرح الصغري



 (.7/264(، الروضة )8/253(، العزيز شرح الوجيز )5/513التهذيب ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 5/205بداية احملتاج ) (2)

 (.666عبداللطيف املخلفي ص )
 (، .7/318وهو الراجح، النجم الوهاج ) (3)
 (.8/253العزيز شرح الوجيز ) (4)
(، كتاب البيوع، 3/71(( )ليس يف كتاب هللا فهو ابطل من اشرتط شرطا  رواه البخاري بلفظ: )) (5)

(، كتاب 2/842(، ورواه ابن ماجه بلفظه )2155ابب البيع الشراء مع النساء، من حديث رقم )
 (، وقال األلباين: حديث صحيح.2521تب، حديث رقم )العتق، ابب املكا

(، بداية احملتاج 7/264(، الروضة )8/253(، العزيز شرح الوجيز )5/513التهذيب ) (6)
(5/205.) 

 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
في ص انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخل (8)

 (.2/622(، حترير الفتاوى )668)
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هي بطل أو هو صح وصححه يف الروضة ال خالف يف املسألة ولكن إن شرطته 
والفرق أن الوطء حقه فله تركه والتمكني حق عليها ليس َلا تركه وال فرق بني  .(2)وأصلها

، فإن (3)فسبق يف التحليل :أما الثاين ،مرة فقط أو فقط أو هنارا   أو ليال   اشرتاطه مطلقا  
 .(4)الشروط الفاسدةصححنا النكاح إذا شرط الطالق أثر الشرط يف الصداق كسائر 

فالصداق فاسد  ،نكحها على ألف إن َل خيرجها عن البلد وألفني إن أخرجها فرع:
أنه لو نكحها على أن  :(7( )6)ورد احلناطي. وأ(5)ب مهر املثل أخرجها أو َل خيرجهاوالواج

 :قولويف  ،ال ترثه أو ال يرثها أو ال يتواراث أو على أن النفقة على غري الزوج بطل النكاح



 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (1)
 (.7/127(، الروضة )8/49العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/49العزيز شرح الوجيز ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 7/127الروضة ) (4)

 (.2/622(، حترير الفتاوى )668ص ) عبداللطيف املخلفي
 (.7/265(، الروضة )8/254العزيز شرح الوجيز ) (5)
احلسني بن حممد بن احلسن الطربي، املعروف ابحلناطي، أبو عبد هللا، من أئمة طربستان، من  (6)

أصحاب الوجوه، تفقه على ابن القاض، و أيب اسحاق املروزي، قم بغداد يف أايم الشيخ 
، و رور عنه القاضي أبو الطيب الطربي يف تعليقته و قال عنه : ) كان حافظا  لكتب اإلسفراييين

ه (، و قال ابن السبكي بعدها 400الشافعي و كتب أيب العباس (، ينقل عنه الرافعي )ت: بعد 
 بقليل ، له: الفتاوى، واحلناطي: نسبة إىل مجاعة من أهل طربستان. 

(، طبقات الشافعية الكربى 2/533ذيب األمساء و اللغات )(، هت1/126انظر : طبقات الفقهاء )
 (.1/180(، طبقات الشافعية البن قاضي شبهة )4/367)

(، مغين احملتاج 7/320(، النجم الوهاج )7/265(، الروضة )8/254العزيز شرح الوجيز ) (7)
(4/377.) 
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وأنه لو زوج أمته عبد غريه بشرط أن يكون األوالد بني السيدين  .(1)يصح ويبطل الشرط
 .(3)يبطل النكاح :ويف قول .(2)ذكره يف اإلمالء ،يصح النكاح ويبطل الشرط

إذا كان لنسوة ويل واحد  قوله: ولو نكح نسوة مبهر فاألظهر فساد املهر ولكل مهر مثل
واحدا فزوجهن من رجل بصداق واحد  وكيال   كلواو أولياء و عم أو ابن عم أو معتق أو 

أظهرمها  ،(4)ويف الصداق قوالن منصوصان يف األم ،للجميع من غري تفصيل صح النكاح
ألن  ؛. والثاين: أن الصداق صحيحن الصداق جمهول يف كل عقد فيفسدأل ؛(5)الفساد

وجيري القوالن فيما لو خالع نسوة  ،(6)اجلملة معلومة وإذا علمت اجلملة أو التفصيل كفى
القطع يف الصورتني  (8()7)وعن أيب إسحاق ،على عوض واحد وحتصل البينونة قطعا  

ر و يوزع املسمى على مه :وقيل ،وعلى األول األصح أن لكل منهن مهر مثلها (9)ابلفساد


لقول هو األصح املختار((. (، وقال األذرعي: ))وهذا ا4/377وصححه البلقيين، مغين احملتاج ) (1)
 (.7/320النجم الوهاج )

 ( .7/320(، النجم الوهاج )8/254َل أقف عليه نقله العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.7/320(، النجم الوهاج )8/254العزيز شرح الوجيز ) (3)
 َل أقف عليه. (4)
د يوجب تعدد العقد، أصحهما: الفساد؛ ألن تعدد العاق( وفيه: ))8/260العزيز شرح الوجيز ) (5)

 ((.والصداق جمهول يف كل عقد، فيفسد
 ( .7/321(، النجم الوهاج )7/269(، (، الروضة )8/260العزيز شرح الوجيز ) (6)
إبراهيم بن أمحد بن إسحاق، أبو إسحاق املروزي ، أحد أئمة املذهب ، تفقه على ابن سريج و   (7)

انه؛ و صنف كتبا  كثرية ، وأخذ عنه األئمة، كابن األصطخري، وانتهت إليه رائسة املذهب  يف زم
ه . قال النووي يف هتذيب األمساء و اللغات 340أيب هريرة و أيب حامد املروزي، و مات سنة 

(: ) وحيث أطلق أبو إسحاق يف املذهب ، فهو : املروزي ، وقد يقيدونه ابحلروري ، 2/477)
 وقد يطلقونه ( .

(، طبقات الشافعية الكربى لإلسنوي 222-1/221انظر : طبقات الفقهاء الشافعيني )      
 ( .1/105/106(، طبقات الشافعية البن قاضي شبهة )2/197-198)

 (.7/269(، (، الروضة )8/260العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.8/260العزيز شرح الوجيز ) (9)
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سهو  (4)[وهو] (3)وصاحب الذخائر (2): حكى هذا الوجه الرافعيقال الزركشي .(1)أمثاَلن
يؤدي  :والقول الثاين ،أبن األول مقطوع به (6()5)فقد صرح اإلمام ،أوقعهما فيه عبارة الغزايل

وعلى الثاين ظاهر املذهب أن املسمى يوزع  ا ه. (7) إىل التسوية بني قويل الفساد والصحة
 على عدد رؤوسهن. :وقيل .(8)على مهور أمثاَلن

بال إذن  ال رشيدة أو رشيدة بكرا   أنكح بنتا   قوله: ولو نكح لطفل يفوق مهر مثل أو
واجملنون يف ذلك   ،ن املثلعلى ما لو ابع ما َلما بدون مث قياسا   ؛بدونه فسد املسمى

، وحمل ذلك ما إذا كان من مال االبن فإن كان من مال األب ففيه احتماالن كالطفل



 ( .7/269الروضة ) (1)
 ( .8/262وجيز )العزيز شرح ال (2)
صاحب الذخائر وغريه ، جملي بن مجيع بضم اجليم بن جنا املخزومي قاضي القضاة أبو املعايلهو  (3)

وكان جيد ، كان من أئمة األصحاب وكبار الفقهاء وإليه ترجع الفتيا بداير مصر،  من املصنفات
كانت واليته   :الذهيب، وتوىل القضاء قال: َل أتوىل احلكم إال للضرورة، قال احلفظ حسن التعليق

 ،مث عزل قبل موته ،قضاء مصر يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة بتفويض من سلطان مصر ووزيرها
 .ه   ( 550تويف سنة )

 .(3/360الشافعية البن قاضي شهبة )طبقات ، (7/278ينظر: طبقات الشافعية الكربى ) 
 سقط من )ب(. (4)
هو عبدامللك بن عبدهللا بن يوسف بن حممد بن حيوية اجلويين، أبو املعايل إمام احلرمني، ولد سنة  (5)

ه (، قال السمعاين: كان إمام األئمة على اإلطالق، اجملمع على إمامته شرقا  وغراب ، َل تر  410)
األساليب يف اخلالف، الربهان يف العيون مثله، من تصانيفة: هناية املطلب يف دراية املذهب، 

 ه (. 478أصول الفقه، تويف سنة )
 (.1/255(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/165انظر: طبقات الشافعية الكربى )

 ( .13/84هناية املطلب ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (7)

(671.) 
 ( .8/260وهو الراجح. العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 وقوله بنتا    .(4)الصحة ورجح املتويل وغريه البطالن (3)والبغوي (2)أورد الغزايل (1)لإلمام
ابنته  (6)وعبارة احملرر ،املثناة من فوق (5)[التاء]ضبطه املصنف ابلباء املوحدة مث النون مث 

وهو يشمل البالغة العاقلة  ،ال رشيدة :عنه املصنف إىل قوله (7)[ فعدل]الصغرية أو اجملنونة 
ال إنه ال يستقيم من جهة إ :قال الزركشي ر املثل غري معترب.ذهنا بدون مهغري الرشيدة فإن إ

 ،فإن من قواعدهم أن ال إذا دخلت على مفرد وهو صفة لسابق وجب تكرارها ،العربية
 .(8)ا ه زيتونة ال شرقية وال غربية ، بكرإهنا بقرة ال فارض وال :ِنو

 ،أي كما يف سائر األسباب املفسدة للصداق قوله: واألظهر صحة النكاح مبهر املثل
ولو أصدق عن ابنه  .ألنه ترك مصلحة املويل عليه فصار كرتك الكفاءة ؛ال يصح :والثاين

ألنه  ؛أحدمها يفسد املسمى (9)من مال نفسه أكثر من مهر املثل ففيه احتماالن لإلمام
ألنه ال ضرر  ؛املرأة املسمىيصح وتستحق  :يدخل يف ملك االبن فال جيوز التربع به والثاين

 (10)وهبذا قطع الغزايل ،على االبن بل إذا َل يصححه أضرران به فإنه يلزمه مهر املثل يف ماله



 ( .13/90هناية املطلب ) (1)
 ( .5/234الوسيط ) (2)
 ( .5/504التهذيب ) (3)
 ( .2/624حترير الفتاوى ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 ( .311احملرر ص ) (6)
 يف نسخة أ )فقال( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (7)
كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص   السراج الوهاج للزركشي، (8)

(673.) 
 (.13/90هناية املطلب ) (9)
 (.5/234الوسيط ) (10)
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 .(3)(2)ورجح املتويل والسرخسي األول ،قال الزركشي: وبه قطع املاوردي وغريه .(1)والبغوي
 ب[ وأعلنوا زايدة فاملذهب وجوب ما عقد به/266] را  قوله: ولو توافقوا على مهر س

 ،(4)ويف آخر أن املهر مهر العالنية ،نص الشافعي رمحه هللا يف موضع أن املهر مهر السر
حيث قال مهر السر أراد إذا جرى العقد أبلف يف  ،فالطريقة الصحيحة تنزيلهما على حالني

، وهم متفقون على بقاء العقد األول ،مال  بلفظ العقد يف العالنية أبلفني جتمث أتوا  (5)السر
مث  ،وَل يعقدوا يف السر ،أن يكون املهر ألفا   تواعدواوحيث قال مهر العالنية أراد ما إذا 

ألن العقد  ؛فيكون املهر ما عقد عليه العقد ال ما سبق به الوعد ،عقدوا يف العالنية
 ،صح الذي يف العالنية سرا   وإن َل يسبق ،َل يصح ما بعده الصحيح واحد إن سبق سرا  

وإن موضعهما إذا اصطلحوا على أن يعربوا عن األلف أبلفني يف  ،(6)إبثبات قولني :وقيل
 .(7)أظهرمها أن الواجب ألفان جلراين العقد عليها ،العالنية

  ،ألنه تصرف بغري إذن ؛حالنكا قوله: ولو قالت لوليها : زوجين أبلف فنقص عنه بطل 
زوجها  (8)[أو]من عمرو وكذا إذا زوجها بال مهر  هاكما لو قالت: زوجين من زيد فزوج



 (.5/504التهذيب ) (1)
، فقيه مرو، تفقه هو: عبدالرمحن بن أمحد بن حممد األستاذ أبو الفرج السرخسي، املعروف ابلزاز (2)

على القاضي احلسني، وكان به املثل يف حفظ مذهب الشافعي، رحلت إليه األئمة من كل 
 ( ه.494جانب، وكان دينا  ورعا ، من مؤلفاته: كتاب األمايل، تويف يف مرو سنة )

 (.1/273انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )
ق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقي (3)

(674.) 
 (.7/164األم ) (4)
 أ[-318] (5)
 (.5/207(، بداية احملتاج )7/275(، الروضة )8/269(، العزيز شرح الوجيز )9/373البيان ) (6)
مبا تواضعوا، واصطلحوا عليه، واأللفاظ ال تعين ألعياهنا،  أن الواجب ألف اعتبارا  والقول اآلخر:  (7)

 (.8/269. العزيز شرح الوجيز )نظر إىل معانيها ومقصودهاوإمنا ي
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (8)
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يف صحة النكاح يف صورة  :وقيل .وسكت عن املهر سواء زوجها بنفسه أو وكيله مطلقا  
ولو قالت لوكيل الويل: زوجين وَل يتعرض للمهر فزوجها بدون مهر املثل . (1)الويل قوالن

فيما لو وكل  وذكر البغوي هذين الطريقني ،(3)قوالن :، وقيل(2)هباملذفسد النكاح على 
 .(4)وزوج الوكيل ونقص عن مهر املثل الويل ابلتزويج مطلقا  

ألن اإلطالق يقتضي ذكر مبهر املثل  ؛قوله: فلو أطلقت فنقص عن مهر مثل بطل
 .(6)مثل كسائر األسباب املفسدة يصح مهر :ويف قول ،(5)عرفا  

قال يف الروضة بعد   الصورتني مبهر املثل وهللا أعلم األظهر صحة النكاح يفقوله: قلت: 
ا بصحة النكاح يف  وأما العراقيون فقطعو  (7): هذا املذكور هو طريقة اخلراسانينيكالم الرافعي

أو  ،: إذا أذنت يف التزويج فزوجها وليها بال مهر(8). قال صاحب البيانكل هذه املسائل



يصح مبهر املثل، وأفهم القول األول وهو الذي ذكره املصنف من بطالن النكاح، والقول الثاين:  (1)
سواء أزوجها بنفسه البطالن بطريق األوىل، فيما إذا زوجها بال مهر أو مطلقا أو سكت عن املهر 

 (.8/270(، العزيز شرح الوجيز )4/379، والراجح القول األول. انظر: مغين احملتاج )أم بوكيله
 (.8/270. العزيز شرح الوجيز )فنقص ،ألن املطلق حممول على مهر املثل، فكأهنا قدرت به (2)
(، الروضة 8/271الوجيز ). العزيز شرح . والثاين: يصح مبهر املثل، وهو الراجحأحدمها: يفسد (3)

(7/276.) 
 (.7/276(، الروضة )8/271َل أقف عليه يف التهذيب، وورد يف العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.5/207(، بداية احملتاج )7/276(، الروضة )8/270(، العزيز شرح الوجيز )312احملرر ص ) (5)
 (.5/208احملتاج )(، بداية 7/276(، الروضة )8/270العزيز شرح الوجيز ) (6)
الطائفة التالية للعراقيني، وشيخ طريقتهم: القفال الصغري، ومسوا ابخلراسانيني؛ : وهم اخلراسانيون (7)

. ومنهم: الفوراين، والقاضي حسني، وأبو علي السنجي، واملسعوي، وإمام ألهنم سكنوا خراسان
يني لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه واعلم أن نقل أصحابنا العراقاحلرمني اجلويين. قال النووي: ))

 وحبثا   واخلراسانيون أحسن تصرفا   ،ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل اخلراسانيني غالبا  
 (.1/69(، اجملموع للنووي )132(( مقدمة هناية املطلب ص )غالبا   وترتيبا   وتفريعا  

 الشافعية شيخ ه ،489 سنة ولد ين،اليما العمراين أسعد بن ساَل بن اخلري أيب بن حيىيهو:  (8)
 حيفظ الشريازي، إسحاق أيب بتصانيف األرض أهل أعرف عاملا ، ورعا   زاهدا   إماما   كان  ابليمن،
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أو زوج األب البكر الصغرية أو  ،أو بغري جنسه ،أو بدون ما أذنت فيه ،بدون مهر املثل
ها بال مهر أو أبقل من مهر فزوج أو وكل رجال   ،أو أبقل من مهر مثلها ،الكبرية بال مهر

قال أصحابنا البغداديون : يصح النكاح يف كل الصور مبهر املثل وحكى اخلراسانيون  .مثلها
 .(1)ع ذلكيف مجي قولني يف صحة النكاح

: قالت رشيدة: زوجين بال مهر فزوج ونفى املهر أو سكت فهو (3)فصل: (2)]قوله[
ومسيت املرأة  ،(4)اإلمهال وهو :ويقال ،التفويض أن جيعل األمر إىل غريه ،تفويض صحيح

 .أو ألهنا أمهلت املهر ،لتفويضها أمرها إىل الزوج أو إىل الويل بال مهر ؛مفوضة بكسر الواو
 ،تفويض بضع :والتفويض قسمان .ألن الويل فوض أمرها إىل الزوج أو أمهله ؛وبفتح الواو



 من املهذب يف عما والسؤال والزوائد، املذهب، يف البيان: مصنفاته من قلب، ظهر عن املهذب
 السبكي طبقات: انظر. ه 558 سنة تويف الوسيط، وغرائب خمتصر، وهو والفتاوى اإلشكال،

 (.1/327) شهبة قاضي ابن طبقات ،(7/336)
 (.7/276الروضة ) (1)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب وهو الصواب. (2)
( هذا الفصل يتكلم عن التفويض، وهو لغة: مأخوذ من فَ وََّض إليه األمر أي رده إليه، والتفويض يف 3)

(. ويف 839(، القاموس احمليط ص )1/859انظر: الصحاح )النكاح: التزويج بال مهر. 
االصطالح: التفويض ضرابن: تفويض مهر، وتفويض بضع. فتفويض املهر: أن تقول لوليها: 
زوجين مبا شئت، أو ما شئت أان، أو ما شاء اخلاطب، أو فالن. وتفويض البضع املراد به إخالء 

 النكاح عن املهر.
(، هتذيب األمساء واللغات 7/279(، الروضة )8/274) فتح العزيزجيز (، الو 9/444انظر: البيان )

(4/76.) 
 ومنه قول الشاعر: (4)

 ال يصلح الناس فوضى ال سراة َلم ... وال سراة إذا جهاَلم سادوا
 (.4/379(، مغين احملتاج )7/326النجم الوهاج )
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أن تقول الرشيدة زوجين على ما  :والثاين ،(1)إخالء النكاح عن املهر :فاألول ،وتفويض مهر
 .(2)شئت أو على ما شاء اخلاطب أو فالن

 ه املستحق للمهر،ألن ؛أي يكون تفويضا   قوله: وكذا لو قال سيد أمة: زوجتكها بال مهر
 .(3)عن املهر ومثله إذا زوجها ساكتا  

 (5)والروضة (4)ويف الشرح ،قول املصنف: زوجتكها بكاف اخلطاب :قال الزركشي تنبيه:
 لكن كالم ابن الرفعة ،ويقع يف بعضها زوجها بفعل األمر ،وتعبري املصنف أوضح ،زوجتها

خبالف قول  إذا املأمور يقوم غالبا   التصريح ابملهر ال يكون تفويضا  يقتضي أن األمر بدون 
 .(6)ا ه السيد زوجتكها

 ،يعين أن التفويض إمنا يعترب من البالغة املالكة ألمرها قوله: وال يصح تفويض غري رشيدة
 يف رشيدة فال يعترب قول السفيهة : زوجين بال مهر وقد أفهمه قوله أوال   ،كانت أو بكرا    ثيبا  

زوجين وسكتت عن املهر  :ولو قالت الرشيدة .(7)يف حوار التزويج ن كان معتربا  إعدم املهر و 
ويف  ،(2)قاله الزركشي ،على أنه تفويض (1)ونص يف األم ،(8)فليس بتفويض على الصحيح

 .(3)أنه الصواب املفىت به :املهمات



 وهو املقصود هبذا الفصل . (1)
 (.7/279(، الروضة )4/76هتذيب األمساء واللغات ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 7/279الروضة ) (3)

 (.5/209(، بداية احملتاج )682عبداللطيف املخلفي ص )
 (.8/275العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.7/280الروضة ) (5)
ب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتا (6)

(683.) 
(، بداية احملتاج 7/327(، النجم الوهاج )7/280(، الروضة )8/273العزيز شرح الوجيز ) (7)

(5/209.) 
(، الروضة 8/274(، العزيز شرح الوجيز )13/98وجز به اإلمام، وهو الراجح، هناية املطلب ) (8)

(7/279.) 
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ألن املهر  ؛العقدقوله: وإذا جرى تفويض صحيح فاألظهر أنه ال جيب شيء بنفس 
 ،كما إذا رضيت أبن ال يبقى ال يبقى  ،يثبتوجب أن ال  يثبتفإذا رضيت أبن ال  ،حقها

على أهنا ال  (5)وقد دل القرآن ،ابلطالق قبل الدخول كاملسمى (4)[لتشطر]وألنه لو وجب 
وإال ملا استقر  ،: جيب مهر املثل كما جيب به البضع للزوجوالثاين .تستحق إال املتعة

واألظهر على ما قاله  ،(8)وقطع به بعضهم ،يف الشايف (7)وصححه اجلرجاين ،(6)ابملوت
 .(9)الرافعي أنه خمرج



 (.6/174)األم  (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (2)

(683.) 
 (7/190املهمات ) (3)
 يف نسخة أ )الشطر( والذي أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (4)
مَتَسُّوُهنَّ َأْو تَ ْفرخُضوا ََلُنَّ َفرخيَضة  َوَمت خُعوُهنَّ َعَلى ﴿اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إخْن طَلَّْقُتُم الن خَساَء َما َلَْ قال تعاىل:  (5)

نخنَي﴾ ْلَمْعُروفخ َحقًّا َعَلى اْلُمْحسخ عخ َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتخخ َقَدرُُه َمَتاع ا ابخ . سورة البقرة آية رقم اْلُموسخ
(236.) 

 (.7/328النجم الوهاج ) (6)
صاحب املعااية والشايف والتحرير وغري ، قاضي أبو العباس اجلرجاينأمحد بن حممد بن أمحد الهو  (7)

وله تصانيف يف األدب حسنة منها  ، يف الفقه واألدب قاضيا ابلبصرة ومدرسا هبا كان إماما  ،  ذلك
وتفقه ، أيب طالب بن غيالن وأيب احلسن القزويين وغريهم وقد مسع احلديث من، كتاب األدابء

وتصانيفه فيه  ،مقداما   وفارسا   ماهرا   إماما   الفقه وقد كان يف، شريازيعلى الشيخ أيب إسحاق ال
 ه(.482سنة ) تويف، ذلك تثبت

 (.4/75ينظر: طبقات الشافعية الكربى )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، 8/276ذكره الرافعي يف العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.683) حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص
 (.8/276العزيز شرح الوجيز ) (9)
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: والوجه أن يقال العقد سبب (2). قال السبكي(1)قال الزركشي: فكان ينبغي التعبري ابلنص
هذا  ،ابلوطء أو ابملوت لوجوب أحد أمرين املهر أو ما يرتاضيان به ويتعني برتاضيهما أو

. قال الزركشي: (3)عيناوعلى مقابله العقد وحده يوجب مهر املثل  ،على القول األظهر
 .(4)واحرتز ابلصحيح عن التفويض الفاسد فإنه جيب مهر املثل بنفس العقد

؛ أو بشرط أن ال مهر َلا ،أي سواء أذنت له يف الوطء مطلقا   قوله: فإن وطئ فمهر مثل
أال ترى أنه ال يباح ابإلابحة  ،للمرأة بل فيه حق هلل تعاىل ال يتمخض حقا   ألن البضع

ال جيب مهر حكاه الرافعي عن ختريج  :وقيل .(5)صان عن التصور بصورة املباحاتيف
 .(1)ونقله عن القاضي يف اإلسرار (7)قال الزركشي: خرجه القفال .(6)القاضي حسني



السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (1)
(684.) 

هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف، اتج الدين، أبو نصر  (2)
تصانيفه: رفع احلاجب عن خمتصر بن  ه ، من 727األنصاري الُسبكي، مولده ابلقاهرة سنة 

 771احلاجب، وأكمل شرح املنهاج للبيضاوي بعد والده، وطبقات الشافعية الكربى، تويف سنة )
 ه( .

(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 3/104انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
(6/221.) 

 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي.341االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق ص ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (4)

(685.) 
 ، فكذلك الوطء احملرتم إذا نفيالزان لو شرط فيه مال ال يثبت؛ ألن املال ال يتعلق به شرعا  وألن  (5)

 (.8/277. العزيز شرح الوجيز )عنه، وجب أال ينتفي؛ ألنه يتعلق به املال شرعا  
 (.8/277العزيز شرح الوجيز ) (6)
 ذكر إذا. املذهب أعالم أحد الكبري، القفَّال الشاشي، بكر أبو إمساعيل، بن علي بن حممد: هو (7)

ْرَوزي القفال ورد وإذا هذا، فاملراد الشاشي القفال
َ
 الشريعة، حماسن: تصانيفه من. الصغري فهو امل

 الشافعية طبقات ،(3/200) الكربى الشافعية طبقات: انظر. ه 365 سنة تويف. القضاء وأدب
 .(1/152) شهبة قاضي البن
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 .ألن العقد هو الذي يقتضي الوجوب عند الوطء ؛قوله: ويعترب حبال العقد يف األصح
قال  .(3)عن املهر أما العقد فيعرى (2)حبال الوطء فإن الوطء هو الذي ال يعرى :وقيل

اليوم سواء كان  (4)[ذلك]الرافعي: واعلم أن قضية القول ابعتبار حالة العقد إجياب مهر 
 ؛وإن كان أقل َل يقتصر عليه ،اهلكن ذكر املعتربون أنه إن كان أكثر أوجبن ،أقل أو أكثر

 ،فإذا اقرتن به اإلتالف أوجبنا أكثر ما يكون عوضا   ،ألن البضع دخل ابلعقد يف ضمانه
رض أن يقال جيب أكثر مهر من يوم العقد إىل الوطء أو غوعلى هذا فالعبارة املطابقة لل

حرير: فأسقط يف قال يف الت. (5)أكثر مهر من يوم العقد ويوم الوطء وذكر احلناطي ِنوه
 .(6)الروضة العبارة الثانية ومقتضاها أنه ال يعترب احلالة املتوسطة بينهما

إذا قلنا ال  وحبس نفسها لتفرض قوله: وهلا قبل الوطء مطالبة الزوج أبن يفرض مهرا  
وكذا إن  ،كون على ثبت من تسليم نفسهاتل ،جيب املهر بنفس العقد فلها املطالبة قطعا  

َلا طلب  ،أ[ األصح/267ابلطالق قبل املسيس وهو ]  (7)[ينشطر]أوجبناه وقلنا ال 
قال الزركشي: كالم  .(8)لو طلقها قبل املسيس وهو األظهر رض ليتقرر الشطر فال يسقطفال



السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (1)
(686.) 

 ب[-318] (2)
(، بداية احملتاج 7/328(، النجم الوهاج )8/277(، العزيز شرح الوجيز )312احملرر ص ) (3)

(5/210.) 
 يف نسخة ب )مثل( . (4)
 (.278-8/277العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.2/628حترير الفتاوى ) (6)
 يف نسخة أ )شرط( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (7)
(، والقول الثاين: وهو من قال يتشطر 7/329النجم الوهاج )(، 8/280العزيز شرح الوجيز ) (8)

يس َلا طلب الفرض، ولكن تطالب ابملهر نفسه، كما لو وطئها، ووجب ابلطالق قبل املسيس، فل
 (.8/280. العزيز شرح الوجيز )مهر املثل، تطالب به ال ابلفرض
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لكن  ،، وهذا هو القول القدميطالبته أبي مهر كان ال مهر املثلالرافعي والنووي صريح يف م
 .(2)ا ه املثل الستقام (1)الصحيح أهنا متلك أن تطالبه مبهر املثل فلو زاداجلديد 

ليس َلا حبس  :كاملسمى يف ابتداء العقد. والثاين  قوله: وكذا التسلم املفروض يف األصح
 .(3)نفسها ألهنا ساحمت ابملهر فكيف يليق هبا املضايقة يف التقدمي والتأخري

قال اإلمام: فيما علق عنه أنه ال ]ألن احلق َلا.  ؛الزوجقوله: ويشرتط رضاها مبا يفرضه 
: وليكن هذا فيما إذا قال الرافعي .(5)[(4)يشرتط القبول منها بل يكتفي طلبها وإسعافه

ت الطلب فال يلزم أن يكون راضية مبا قفأجاهبا أما إذا اطل أو ذكرت مقدارا   ا  عينطلبت 
 .(6)يعينه أو يقدره

فإن كان عاملني مبهر  ،إذا تراضيا على مهر مهر املثل يف األظهر قوله: ال علمهما بقدر
   ،(7)أظهرمها عند اجلمهور صحته ،وإن جهال أو أحدمها فقوالن ،املثل صح ما فرضناه

 
 
 



 املصنف لفظة. (1)
اق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصد (2)

(688.) 
وقال القاضي الروايين: ظاهر املذهب أن َلا حبس (: ))8/280جاء يف العزيز شرح الوجيز ) (3)

 ((.نفسها حىت يسلم املفروضة، كاملسمى يف العقد ابتداء، وهذا هو اجلواب يف "التهذيب"
 (.13/105هناية املطلب ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
(، بداية احملتاج 7/330(، النجم الوهاج )8/281(، العزيز شرح الوجيز )312احملرر ص ) (6)

(5/211.) 
 (.8/281العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 ،(5)واألم (4)(3)وهو املنصوص يف البويطي ،(2)اعتبار علم الزوجني (1)ورجح القاضي الروايين
وهذا فيما قبل الدخول فأما بعده فال يصح تقديرمها إال مع علمهما بقدره  .(6)قاله الزركشي

 .(8)هنا قيمة مستهلك قاله املاوردي  (7)[ألنه] واحدا   قوال  
ألن األصل  ؛ال :والثاين .أي ابلرتاضي كما يف املسمى قوله: وجيوز فرض مؤجل يف األصح

 .(9)مهر املثل وال مدخل لألجل فيه وكذلك يف بدله
 .(10)ألن األمر إىل تراضيهما وقطع به مجاعة ؛قوله: وفوق مهر املثل



 ومها وجده والده عن أخذ. الَطرَبي الُرْواَيين، احملاسن، أبو أمحد، بن إمساعيل بن الواحد عبد: هو (1)
 تويف. واحللية البحر،: تصانيفه ومن. زمانه شافعي: يقال حىت املذهب يف وبرع املذهب، أعالم من
 شهبة قاضي البن الشافعية طبقات: انظر. -هللا لعنهم- الباطنية قتله ه ،502 سنة احملرم يف
(2/294-295). 

 (.7/330(، النجم الوهاج )8/281العزيز شرح الوجيز ) (2)
وخلفته يف يعقوب :صاحب اإلمام الشافعي  (  يوسف بن حممد القرشي البويطي املصري، هو أبو3)

حلقته بعده، قال الشافعي: ))ليس أحد أحق مبجلسي من أيب يعقوب، وليس أحد من أصحايب 
يف السجن مقيدا  على القول خبلق القرآن، فامتنع من ذلك  له   ه (231)مات سنة أعلم منه(( 

 كتاب  املختصر.
 .(138) ألندونسيلاخلزائن السنية  (،1/142)املهمات  (،10/754)البداية والنهاية  انظر:

 (.368خمصر البويطي ص ) (4)
 (.6/179األم ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (6)

(690.) 
 يف نسخة أ ) إال أنه ( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (7)
 (.9/471احلاوي الكبري ) (8)
 (.6/349(، هناية احملتاج )5/212(، بداية احملتاج )7/330(، النجم الوهاج )312احملرر ص ) (9)
 (: ))وال خالف يف صحته((.7/330جاء يف النجم الوهاج ) (10)
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ألن مهر املثل هو األصل فال يزاد البدل عليه ويفهم من  ؛قوله: وقيل ال إن كان من جنسه
. املثل ال خالف يف جوازه وهو كذلكتقييده ابجلنس أن تعيني عرض يزيد قيمته على مهر 

 .(1)هنا غري خمففة والقيم تنخفض وترتفع وكان سببه أن الزايدة :قال السبكي
إذا تنازعا يف قدر  قوله: ولو امتنع من الفرض أو تنازعا فيه فرض القاضي نقد البلد حاال  

  ،حاال   وال يفرض إال نقدا   ،للنزاع فرض القاضي قطعا   ،أو امتنع الزوج من الفرض ،املفروض
ألن  ؛قلنا جيوز التأجيل برتاضيهما وإن ،وليس له أن يفرض مؤجال   ،كما يف قيم املتلفات

 .(2)وللمرأة التأخري إذا شاءت ،فال يليق به التأجيل ،منصب القاضي إلزام الغري
فألنه ال موجب  ؛أما مهر املثل قلت: ويفرض مهر مثل ويشرتط علمه به وهللا أعلمقوله: 

الزايدة والنقصان ابلقدر اليسري  أما ،فليتحقق ما يفرضه ؛وأما اشرتاط علمه ،للزايدة عليه
وإذا فرض القاضي َل يتوقف لزومه على رضامها فإن  ،به عربةالذي يقع يف االجتهاد ال 

وهل يعترب قيمة مهر  .(3)و حكم القاضي ال يفتقر لزومه إىل رضى اخلصمني ،حكم منه
 ؛األول ينأصحهما يف حلية الرواي (4)املثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان يف احلاوي

 .(5)ألن الوجوب مستند إليه



 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .345االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (1)
(، بداية احملتاج 7/331(، النجم الوهاج )7/283(، الروضة )8/282رح الوجيز )العزيز ش (2)

(5/213.) 
(، 7/284(، الروضة )8/282(، العزيز شرح الوجيز )9/445(، البيان )5/507التهذيب ) (3)

 (.5/213(، بداية احملتاج )7/331النجم الوهاج )
بن سريج، أنه يعترب مهر مثلها وقت  وهو قول أيب العباس(، الوجه األول: 9/483احلاوي ) (4)

وهو قول أيب علي بن خريان، أنه يعترب مهر . والوجه الثاين: العقد، ألن البضع مستهلك ابلعقد
 .مثلها وقت الفرض، ألهنا ملكته ابلفرض دون العقد

 (.8/277انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)



                                                                (79)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

ألنه تعيني ملا يقتضيه العقد وتصرف فيه  ؛قوله: وال يصح فرض أجنيب من ماله يف األصح
ألن لألجنيب أن يؤدي  ؛. والثاين: يصح(1)املتعاقدين إال بوكالة أو والية فال يليق بغري

 :قال الزركشي .(2)إذنهذا جيوز أن يفرض ويلزم بغري الصداق عن الزوج بغري إذنه فك
ر وهو قضية كالم اإلمام صرح به يف الذخائ واخلالف إذا َل أيذن الزوج وإال فيجوز قطعا  

 .(3)ا ه والرافعي
فَنخْصُف ﴿ألن قوله تعاىل:  ؛شطر بطالق قبل وطءيتقوله: والفرض الصحيح كمسمى ف

وسواء الفرض من احلاكم أو من  ،أعم من أن يكون يف العقد أو بعده، (4)﴾فَ َرْضُتمْ  َما
فإنه يلغي وال يؤثر يف  ،كخمر أو خنزير  واحرتز ابلصحيح عما إذا فرض فاسدا   ،الزوجني

خبالف التسمية الفاسدة املقرونة ابلعقد حيث يوجب  ،طلق قبل املسيس إذتشطري املهر 
 .(5)ويشطره ابلطالق قبل املسيس ،املثلمهر 

جيب العقد لكن  ال أنهوهو ، ظهرإذا قلنا ابأل شطرتال قوله: ولو طلق قبل فرض ووطئ ف
يتشطر   :وقيل ،بنفس العقد على املشهوروكذا إن قلنا جيب مهر املثل  ،َلا املتعةجيب 

 .(6)كاملسمى الصحيح يف العقد
 .(7)يعين قبل الوطء والفرضقوله: وإن مات أحدمها قبلهما 


(، بداية احملتاج 7/332م الوهاج )(، النج7/284(، الروضة )8/280العزيز شرح الوجيز ) (1)
(5/213.) 

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: 8/280العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.2/628(، حترير الفتاوى )694عبداللطيف املخلفي ص )

لفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخ (3)
(695.) 

 (.237سورة البقرة آية رقم ) (4)
 (.5/214(، بداية احملتاج )7/332(، النجم الوهاج )8/279العزيز شرح الوجيز ) (5)
(، بداية احملتاج 7/332(، النجم الوهاج )8/286(،  العزيز شرح الوجيز )312احملرر ص ) (6)

(5/214.) 
 (.5/214(، بداية احملتاج )7/332(، النجم الوهاج )8/286العزيز شرح الوجيز ) (7)
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  (1)وعزاه يف الشرح الصغري ،على الفرقة ابلطالق قياسا   ؛مل جيب مهر املثل يف األظهر قوله:
 .(2)لألكثرين

( 5)بسند صحيح والرتمذي (4( )3)ملا روى أبو داود قلت: األظهر وجوبه وهللا أعلمقوله: 

  (8( )7)والنسائي (6)
 
 



 أ[-319] (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق 8/286انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.7/332(، النجم الوهاج )696الطالب: عبداللطيف املخلفي ص )
 وصاحب احلفاظ، سيد. السجستاين األزدي داود أبو إسحاق، بن األشعث بن سليمانهو:  (3)

 السنن،: تصانيفه من. ومجاعة والنسائي الرتمذي: عنه وحد ث كثري،  خلق عن أخذ. السنن
 احلفاظ تذكرة ،(2/290) احلديث علماء طبقات: انظر. (ه 275): سنة تويف. واملراسيل

(2/591). 
(، كتاب النكاح، ابب من يتزوج وال يسلم صداقا حىت مات، حديث رقم 2/237سنن أيب داود ) (4)

(2114.) 
 أحد هو الذي اجلامع صاحب. الرتمذي السلمي عيسى أبو، سورة بن عيسى بن حممد :هو (5)

 أمساء ،احملمدية الشمائل: مصنفاته من. وفقهه وحفظه إبمامته له قاض   وهو اإلسالم؛ أصول
 .ه(279) سنة تويف. الصحابة

 (.  14/647) والنهاية البداية( 13/270) النبالء أعالم سري: نظرا
(، كتاب النكاح، ابب يتزوج الرجل وال يفرض فيموت، حديث رقم 2/441سنن الرتمذي ) (6)

(1891.) 
 من مسع. السنن صاحب النسائي، اخلراساين الرمحن عبد أبو علي، بن شعيب بن أمحد: هو (7)

 سنة تويف. واجملتىب الكربى، السنن: آتليفه من. كثري  خلق عنه وأخذ ومجاعة، راهوية بن إسحاق
 .(2/687) احلديث علماء طبقات ،(14/125) النبالء أعالم سري: انظر.  (ه303)

 (.3354(، كتاب النكاح، ابب التزويج بغري صداق، حديث رقم )6/121سنن النسائي ) (8)
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عن عبد هللا يف رجل تزوج امرأة فمات عنها وَل يدخل هبا  (3)عن مسروق (2( )1)وابن ماجه
فقال  ،وعليها العدة وَلا املرياث َلا الصداق كامال   :فقال ،وَل يفرض َلا الصداق كامال  

 :قال السبكي .(5)بنت وأشق بروعقضى به يف  مسعت رسول هللا  :(4)اننمعقل بن س
وانهيك هبما ابسم معقل بن  ،(6)اتفقت طرق هذا احلديث على تصريح مسروق وعلقمة



 علي من مسع. احلافظ اإلمام السنن، صاحب القزويين، ماجة ابن هللا عبد أبو يزيد، بن حممد: هو (1)
 سنة تويف. والتفسري التاريخ،: آتليفه من. خلق منه ومسع عنه، وأكثر الطنافسي حممد بن
 .(2/341) احلديث علماء طبقات ،(13/277) النبالء أعالم سري: انظر. (ه 273)

(، كتاب أبواب النكاح، ابب ما جاء يف الرجل يتزوج فيموت قبل أن 1/609سنن ابن ماجه ) (2)
 (.1145يفرض َلا، حديث رقم )

 القدوة، اإلمام، معمر بن سلمان بن مر بن هللا عبد بن أمية بن مالك بن األجدع بن مسروقهو:  (3)
 بكر أيب وعن وعمر، كعب،  بن أيب، روى عن: الكويف اَلمداين، الوادعي عائشة أبو العلم،

 كبار  يف وعدادهوغريهم. النخعي وإبراهيم، الشعيب، رضي هللا عنهم، وغريهم، وروى عنه: الصديق
 ما)): قال الشعيب عنصلى هللا عليه وسلم، و  النيب حياة يف أسلموا الذين املخضرمني ويف التابعني،

 .ه (62سنة )((، تويف مسروق من اآلفاق من أفق يف للعلم أطلب كان  أحدا أن علمت
 (.5/26(، سري أعالم النبالء )6/138انظر: الطبقات الكربى )

 مع الفتح شهد. أشجع بن بكر بن سبيع بن فتيان بن عركي بن مظهر بن سنان بن معقلهو:  (4)
 فقال ه (66) سنة احلجة ذي يف ، وقتل فيهااحلرة يوم إىل وبقي - وسلم عليه هللا صلى - النيب

 :الشاعر
 سنان بن معقل تنعى وأشجع...  سراهتا تنعى األنصار تلكم أال

 (.3/1431(، االستيعاب يف معرفة األصحاب )4/213انظر: الطبقات الكربى )
ق بنت بخْروَعهي:  (5) . انظر: األشجعي مرة بنت هالل زوج األشجعية، أو الكالبية الرؤاسية واشخ

 (.7/534) اإلصابة ،(4/1795) االستيعاب
 الكويف النخعي النخع كهل  ابن سالمان بن علقمة بن مالك بن هللا عبد بن قيس بن علقمةهو:  (6)

 يف وهاجر، املخضرمني يف وعداده احملمدية، الرسالة أايم يف ولد، اجملتهد اجملود احلافظ اإلمام الفقيه
، والعمل العلم يف رأس حىترضي هللا عنه  مسعود ابن والزم الكوفة ونزل، واجلهاد العلم طلب

 وخباب، وحذيفة، الوليد بن وخالد، الدرداء وأيب، وسليمان، وعلي، وعثمان، عمر: عن حدث
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شهد فتح مكة وكان حامل لواء  .(1)ا ه بروعن وهو صحايب مشهور من أشجع قبيلة ناس
ال يوافق شيء منها كالم الشافعي إال اليت  وحكى الرافعي طرقا   ،قومه يومئذ قبل يوم احلرة

احلديث وقد تبني أن  ،(2)وجب وإال فال]ظاهر لفظ املختصر عليها إن ثبت احلديث 
وممن يقول القوالن  ،فقوالن (3)[ن ثبت احلديثإيح وال علة فيه والعجب ممن يقول صح

وال حممل لذلك إال أن يقول إن املهر واجب ابلعقد  ،ثبت احلديث أو َل يثبت مطلقا  
 على خالفه وإال كيف يتصور أن يكون قوالن مع قول رسول هللا  ويكون القوالن تفريعا  

لعدم صحته  ؛قد قال الشافعي ابلوجوب يف البويطي وإمنا توقف يف غريه :قال الزركشي .
يعترب مهر املثل يوم العقد أو  (5)[هل]وأصلها فإن أوجبنا  ويف الروضة .(4)عنده إذ ذاك

 .(6)حكاها احلناطي ،املوت أو أكثرمها أوجه
ألن املهر يقع به  ؛نسبيف مثلها وركنه األعظم  (7)[به]يرغب فصل: مهر املثل ما قوله: 

  .(8)املفاخرة فكان كالكفاءة يف النكاح
قضى لربوع مبهر  ألن النيب  ؛قوله: فرياعى أقرب من ينسب إىل من ينسب إليه

 .(1)نسائها



 أمحد قال، وغريهم، سنان بن ومعقل، موسى وأيب، البدري مسعود وأيب، وعمار، وسعد، وعائشة
 .وستني اثنتني سنة، توي اخلري أهل من، ثقة علقمة: حنبل بن

 (.5/21(، سري أعالم النبالء )6/146)انظر: الطبقات الكربى 
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .354االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (1)
 ( .8/278العزيز شرح الوجيز ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (4)

(698.) 
 يف )ب( : على. (5)
 (.7/282(، الروضة )8/278العزيز شرح الوجيز ) (6)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 (.7/286(، الروضة )313(، احملرر ص )5/510(، التهذيب )13/124هناية املطلب ) (8)
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يعين ألبوين مث ألب مث  وأقرهبن أخت ألبوين مث األب مث بنات أخ مث عمات كذلكقوله: 
وأخر كذلك لتعود إىل بنات األخ وبنات العم تقدم منهن بنات العم ألبوين على  ،بنات عم

ب[ كالمهما إن بعد بنات األخ ينتقل /267قال الزركشي: ومقتضى ] .(2)بنات العم ألب
 وبه صرح املاوردي ،ملا العمات وليس كذلك بل املراد تقدمي جهة اإلخوة على جهة العمومة

وبينهم مث العمات دون بناهتن مث بنات األعمام وبنيهم مث عمات األب فقال مث بنات اإلخوة 
 .(3)ا ه دون نسائهن مث بنات أعمام األب وبنيهم

 ؛ت وخاالتاقوله: فإن فقد نساء العصبة أو مل ينكحن أو جهل مهرهن فأرحام كجد
أهنن كاألجانب وتقدم  وجها   (5)(4)وحكى الدارمي ،ألهنن أوىل ابالعتبار من األجانب

وال جييء تقدر االعتبار بنساء العصبات  ،القرىب فالقرىب من اجلهات وكذا من اجلهة الواحدة
أو مما ذكره  ،وإمنا جييء من فقدهن من األصل ،ميتاتبل يعترب هبن وإن كن  ،من موهتن

فيعترب مهر اعترب مبثلها من نساء األجانب  ،فإن َل يكن االعتبار بذوي األرحام ،املصنف
العربية بعربية مثلها ومهر األمة أبمة مثلها وينظر إىل شرف السيد وخسته ومهر املعتقة مبعتقة 

 .(6)يعترب مهر املعتقة بنساء املوايل  :وقيل .مثلها



 (.-سبق خترجيه ص ) (1)
 (.7/286(، الروضة )8/285(، العزيز شرح الوجيز )5/510التهذيب ) (2)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 701السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (3)

 املخلفي.
وليس هذا  - حممد بن عبد الواحد بن حممد، أبو الفرج الدارمي من أئمة الشافعية احملققني،هو  (4)

أخذ الفقه عن أيب احلسني األردبيلي. قال عنه   -ه (280ور واملتوىف سنة )هو احملدث املشه
كان أحد الفقهاء موصوفا  ابلذكاء والفطنة، حيسن الفقه واحلساب، ويتكلم يف دقائق   ))اخلطيب:

  .(ه448) . من كتبه: االستذكار يف املذهب كبري احلجم. تويف سنة((املسائل، ويقول الشعر
 .(1/218(، وطبقات ابن الصالح )3/627للخطيب ) انظر: اتريخ بغداد

 َل أقف عليه . (5)
 (.7/336(، النجم الوهاج )7/286(، الروضة )5/510التهذيب ) (6)
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ن يف بلدها فإن كن كلهن ممإذا كان نساء عصباهتا ببلدتني هي يف إحدامها اعترب  فرع:
 ،(3)وتبعه الرافعي (2)كذا ذكره البغوي].(1)بلدها تأبجنبيا ببلدة أخرى فاالعتبار هبن ال

والدارمي واجلرجاين حكاه  (5)وقاله احملاملي ،(4)واملنصوص يف كتب الشافعي أنه ال عربة به
 . (7)[(6)العدين

أي من  سن وعقل ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به عرض أي مع ذلكقوله: ويعترب 
وهي شرف األبوين واَلجني الذي أبوه  ،الصفات املرغوب فيها كعلم وفصاحة وصراحة

ومهما  ،وتنقص بنقصه (8)[ذلك]ة ن املرأة يزيد الرغبة فيها بزايدشريف دون أمه وال خيفى أ
وإن وجد فيها نقص ليس يف النسوة املنظور  ،اختصت بصفة مرغوب فيها زيد يف مهرها

 .(9)هر بقدره وأشار إليهإليهن نقص من امل



 (.7/287الروضة ) (1)
 (.510التهذيب ص ) (2)
 (.5/77األم ) (3)
 (.510التهذيب ص ) (4)
ً   ويعرف، ابحملاملي املعروف الضيب أمحد بن حممد بن أمحد احلسن أبو (5)  تفقه، احملاملي اببن أيضا 

 به أرىب ما والفهم الذكاء من ورزق الفقه يف برع، الشافعية فقهاء أحد، األسفراييين حامد أيب على
 لتسع األربعاء يوم تويف. وغريها، املسائل ورؤوس، واملقنع، اجملموع كتاب:  مؤلفاته من، أقرانه على
 .وأربعمائة عشرة مخس سنة اآلخر ربيع شهر من بقني

 .(1/177) شهبه القاضي البن الشافعية طبقات، (4/372) بغداد اتريخ: انظر
 َل أقف عليه. (6)
 سقط من )ب(. (7)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (8)
 (.7/287الروضة ) (9)
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وحيتاج إىل معرفة وفطنة ممن  فإن اختصت بفضل أو نقص زيد أو نقص الئق ابحلال :قوله
 .(1)عن التتمة أنه حيسب ما يراه احلاكم تقدر ذلك ويرجع إليه فيه. ونقل الزركشي

ألن ذلك عرض خاص إال أن يكون املساحمة  ؛قوله: ولو ساحمت واحدة ال جيب موافقتها
 .(2)لنقيصة دخلت يف النسب وفرتت الرغبات

ة دون ري يعين إذا جرت عادهتن ابلتخفيف مع العش ة فقط اعتربري للعش فنقوله: ولو خف
إذا   فنوكذا لو كن خيف ،غريهن خففنا مهر اليت نطلب مهرها يف حق العشرية دون غريهم

وقيل: ال يلزم التخفيف يف حق  .خيفف يف حق الشريف دون غريه كان اخلاطب شريفا  
ة ري : لو قال أو عكسه يشمل ما لو ساحمت غري العشوقال الزركشي .(3)ة والشريفري العش

ة أو الشباب ني: ويكون ذلك يف القبيلة الدقال ة فإنه يعترب كما قاله املاورديري دون العش
ملعتربات ينكحن مبؤجل أو بصداق بعضه مؤجل َل وإذا كانت النسوة ا .(4)ا ه دون الشيوخ

قال السبكي: أما إذا أراد أن يزوج الصغري . (5)[ابألجل]يؤجل احلاكم لكن ينقص ما يليق 
ومن غري نقد البلد فيما  وعرضا   هتا وإن كان مؤجال  ري أو الصغري فيجوز اجلري على عادة عش

 .(6)ا ه ر وهللا أعلميظه
أي والواجب يف وطء نكاح فاسد مهر  مهر مثل يوم الوطء قوله: ويف وطء نكاح فاسد

خبالف املفوضة فإن  ،إذ ال حرمة للعقد الفاسد ،وال يعترب يوم العقد ،مثل يف يوم الوطء
فحذف الواجب لداللة اجلار واجملرور عليه وحذف يف لداللة الظرف وهو  ،عقدها صحيح



املخلفي ص السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف  (1)
(704.) 

 (.5/218(، بداية احملتاج )7/337(، النجم الوهاج )8/287العزيز شرح الوجيز ) (2)
كما أن قيم األموال ال خيتلف بني أن يكون املتلف صديقا  أو قريبا  أو غريمها، وبه قال الشيخ أيب   (3)

 (7/337حممد. انظر: النجم الوهاج )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (4)

(704.) 
 يف )ب( : ابحلال. (5)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .364االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (6)
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مثل يعين يعترب مهر مثلها ذلك  (1)رالعامل يف الظرف ما يف معىن مهيوم املنصوب عليه و 
 .(2)ألنه يوم اإلتالف ؛اليوم

قال الزركشي:  أي يعترب يف أعالها . قوله: فإن تكرر فمهر أي واحد يف أعلى األحوال
. قال السبكي: (4)مسينة (3)[سليمة]أبن يطأها سليمة ومسينة مث مريضة وهزيلة فيجب مهر 

 .(6)(5)ا ه ألنه يف نكاح واحد فاسد فهو شبهة واحدة ؛وإمنا َل يتكرر
بشبهة واحدة كما إذا ظن  إذا وطئ مرارا   قلت: ولو تكرر وطء شبهة واحدة فمهرقوله: 

واستمر يطأها على ذلك الظن فإن سبب الشبهة ظنه املستمر فهو   تهأو أم تهأهنا زوج
قال الرافعي: كما أن الوطآت يف النكاح الصحيح  قد الواحد فال جيب إال مهر واحد.كالع

. قال: ألن وطآت وتعجب يف املهمات من هذا القياس ،(7)واحدا   ال يقتضي إال مهرا  
 طئةالنكاح استيفاء حلق سبق بعقد واقع على مسمى معني وأما هنا ففي غري ملك وكل و 

وإذا وجب مهر واحد  .(8)انتهى غرامة وإمنا تدفع العقوبةانتفاع غري األول والشبهة ال تدفع ال
، ال ويكون الواجب مهر تلك احلالةبوطآت واختلفت أحوال الوطآت اعترب أعلى األحو 



 ب[-319] (1)
(، هناية احملتاج 5/219حملتاج )(، بداية ا7/337(، النجم الوهاج )8/288العزيز شرح الوجيز ) (2)

(6/353.) 
 يف )ب( : مثله. (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (4)

(708.) 
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .364االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (5)
:))فإن  يف النكاح الصحيح ال توجب إال مهرا  واحدا ، ويدل عليه عموم قوله  كما أن الوطآت  (6)

 (.7/338مسها ... فلها املهر مبا استحل من فرجها((، وَل يفرق بني مرة ومرات. النجم الوهاج )
(، هناية احملتاج 5/219(، بداية احملتاج )7/337(، النجم الوهاج )8/288العزيز شرح الوجيز ) (7)

(6/353.) 
 (.7/195املهمات ) (8)
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وهذا ما َل يؤد املهر فإن أداه قبل الوطء الثاين وجب مهر جديد نقله . (1)املاوردي هقال
فإن كان  ،فيه: حمل االحتاد إذا كان احلال عند عدم الشبهة ال مهر (3)وقال .(2)الزركشي

بل يتعدد املهر كوطء املشرتي من  ،فال أثر الحتاد الشبهة عند عدمها جيب املهر متعددا  
 .(4)على ظن احلل صرح به اإلمام يف ابب الغصب الغاصب مرارا  

لتغايرمها كما إذا وطئ بشبهة وزالت تلك الشبهة  ؛قوله: فإن تعدد جنسها تعدد املهر
 نكاح فوطئ بشبهة أخرى ونظريه أن يفسخ النكاح بينهما مث يطأها بشبهة أخرى أو يف

ولو عرب بتعدد الشبهة دون اجلنس لكان  :قال الزركشي .(5)آخر فاسد فإن املهر يتعدد
أها تعدد املهر مع أن اجلنس مث انكشف احلال مث ظنها ابئنا ووط تهأحسن فإنه لو ظنها زوج

 .(6)ا ه واحد
أي فيجب بكل وطء  (7)قوله: ولو كرر وطء مغصوبة أو مكرهة على زان تكرر املهر

 ،وصورة املغصوبة أن يكرهها على الوطء ،(8)ألن الواجب هنا ابإلتالف وقد تعدد ؛مهر



 (.10/355احلاوي ) (1)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 709السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (2)

 املخلفي.
 إمام احلرمني اجلويين. (3)
 (.7/210هناية املطلب ) (4)
 (.5/219بداية احملتاج ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (6)

(710.) 
(، 7/339ولو وطء مرة عاملا ، ومرة جاهال ، وجب عليه مهران، نص عليه يف النجم الوهاج ) (7)

 (.4/387ومغين احملتاج )
جح األول أبن بكل وطء مهر، وقيل: عليه مهر واحد كثر الوطء أو قل؛ ألنه سبب واحد، والرا (8)

 (.7/339النجم الوهاج )



                                                                (88)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

ألنه زان حقيقة وإمنا جييء على وجه يف  ؛وهو فاسد ،والعطف يوهم تصوير األوىل ابملطاوعة
 .(1)كاحلرة إذا زنتواألصح أنه ال جيب مهر أصال    ،األمة املطاوعة

: إن احتد وقيل .مهور :وقيل ،قوله: ولو تكرر وطء األب والشريك وسيد مكاتبة فمهر
من غري  يعين إذا وطئ األب جارية ابنه مرارا   وهللا أعلم ،(2)لس فمهر وإال فمهوراجمل

جيب  :وقيل. ألن شبهة اإلعفاف تعم الوطآت ؛إحبال َل جيب إال مهر واحد على األصح
وحرم ابلتكرار عند اختالف  ،وخصص البغوي الوجهني مبا إذا احتد اجمللس ،بكل وطء مهر

، وتكرر وطء الشريك (4)عن القاضي حسني ومال إليه أيضا   ونقله السبكي .(3)اجمللس
والسيد املكاتبة كوطء جارية االبن وحمل ما رجحه يف املكاتبة إذا َل حتمل اجلارية املشرتكة 

 تصري أم ولد فيختار املهر فإن وطئها مرةو أ[ /268]محلت خريت بني املهر والتعجيز  فإن
 .(5)أخرى خريت فإن اختارت املهر وجب َلا مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه

يعين أن   منها أو بسببها كفسخه بعيبها يسقط املهرفصل: الفرقة قبل وطء  (6)[قوله]
أو  ،وفسخها خبيار العتق ،وردهتا ،أو تسببت فيها كإسالمها ،كل فرقة حصلت من الزوجة

سقط مجيع  ،أو فسخ الزوج النكاح بعيبها ،صغرية فأرضعتها حتتهأو كانت  ،بعيب يف الزوج
وقيد املاوردي فسخه بعيبها ابملقارن  ،(7)اؤها زوجها يسقط اجلميع على األصحر ش، املهر

 .(8)وجعل احلادث كالطالق قاله يف ابب املتعة



 (.5/219(، بداية احملتاج )4/387مغين احملتاج ) (1)
 (.2/633وهو رأي القاضي حسني، والبغوي، ورجحه السبكي، انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 ( وَل أقف عليه يف التهذيب.8/289العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .367لصداق، ص )االبتهاج للسبكي، كتاب ا (4)
 (.2/633حترير الفتاوى ) (5)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
 (.2/634(، حترير الفتاوى )313احملرر ص ) (7)
 (.4/388(، ومغين احملتاج )6/355انظر: هناية احملتاج ) (8)
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فالطالق قبل  شطرهبقوله: وما ال كطالق وإسالمه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها 
ْضُتْم ََلُنَّ َوإخْن طَلَّْقُتُموُهنَّ مخْن قَ ْبلخ َأْن مَتَسُّوُهنَّ َوَقْد فَ رَ ﴿لقوله تعاىل:  ؛شطر املهربالدخول 

وجعلوه يف كل فرقة حصلت قبل  ،وقيس عليه ما يف معناه، (1)﴾َفرخيَضة  فَنخْصُف َما فَ َرْضُتمْ 
 ،وال فرق بني أن يكون من الزوج وحده كإسالمه وارتداده ،الدخول ال بسبب من جهة املرأة

أو علق  ،وكذا إذا فوض الطالق إليها فطلقت نفسها ،أو مع غريها كاخللع ،أو منه معها
أو كانت من أجنيب   ،أو طلقها بعد مدة اإليالء يطلبها ،طالقها على دخوَلا الدار فدخلت

أو وطأها  ،كما لو أرضعت أم الزوجة الزوج وهو صغري أو أم الزوج أو ابنته الزوجة الصغرية
وشراء الزوج زوجته يوجب  ،أو قدمها والعن ،ابن الزوج أو أبوه بشبهة وهي تظنه زوجها

واملفروض  ،وسواء يف تشطري  املهر املسمى الصحيح يف العقد ،(2)شطري على األصحالت
وأشار بتعبريه ابإلرضاع إىل اعتبار  ،بعده ومهر املثل إذا جرت تسمية فاسدة يف العقد

 ؛فلو دنت زوجته الصغرية وارتضعت من أمه َل تستحق الشطر على األصح ،الفعل
 النفساخه بفعلها .

إن شاء ميلكه وإن  ،يعين يف النصف معىن التشطري أن له خيار الرجوع (3)قوله: مث قيل
ال إألن امللك من غري اختيار ال يكون  ؛كالشفيع تثبت له حق الشفعة ابلشراء  ،شاء تركه

 .(4)ابإلرث
فَنخْصُف َما ﴿لقوله تعاىل:  (5)؛أي وإن َل خيرت قوله: والصحيح عوده بنفس الطالق

َوَلُكْم نخْصُف َما تَ َرَك ﴿ فهو كقوله تعاىل: (7)فلكم نصف ما فرضتمأي ، (6)﴾فَ َرْضُتمْ 



 (.237سورة البقرة آية رقم ) (1)
 (.7/198(، املهمات )8/290(، العزيز شرح الوجيز )313احملرر ص ) (2)
 بعده يف )ب( : إن. (3)
 (.8/291(، العزيز شرح الوجيز )313احملرر ص ) (4)
 بعده يف )ب( : التملك. (5)
 (.237سورة البقرة آية رقم ) (6)
 أ[-320] (7)



                                                                (90)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

وألن ما يؤثر يف كل الصداق كالردة و الفسخ ابلعتق والعيب يؤثر بنفسه وال  ؛(1)﴾أَْزَواُجُكمْ 
فعلى هذا ميلكه بنصف الطالق وإن َل خيرت ، (2)يتعلق ابالختيار فكذلك ما يؤثر يف النصف

فيسلم َلا  ،كل الصداق فهو إعراض منه  األول لو طلقها على أن يسلم َلا وعلى ،التملك
لرجوع  طويتشطر املهر كما لو أعتق وبقي الوالء وال يشرت  ،وعلى الصحيح يلغو قوله، مجيعه

 .(3)قضاء القاضي أبنه له على املذهب النصف
: والضمري قال السبكي .(4)على الصحيح تفريعا   فله أي بعد الطالققوله: فلو زاد بعده 

وعلى  ،ولو أراد الصداق لوجب أن يقول فنصف الزايدة له على الصحيح ،يف زاد للنصف
فإن   ،هذا يف الزايدة املنفصلة ،الوجه األول إن حدثت قبل اختيار التملك فاجلميع للزوجة

وكذا إن قلنا ال ميلك إال  .(5)ا ه كانت متصلة وقلنا ابلصحيح فالنصف بزايدته له
 .(6)ابالختيار على األصح فريجع فيه من غري رضاها

إذا حدث يف الصداق نقص فعلى الصحيح إن وجد منها عدوان أبن طالبها فامتنعت  فرع:
وإن تلف الكل واحلالة هذه فعليها الضمان وإن َل يوجد  ،فله النصف مع أرش النقص

 ،إهنا تغرم أرش النقصان إذا نقص (8)فظاهر النص وبه قال العراقيون والروايين ،(7)عدوان
فعلى  ،(9)وبه قال املراوزة ،ويف األم نص يشعر أبنه ال ضمان عليها ،ومجيع البدل إذا تلف

 ،وقالت: قبله فال ضمان ،األول لو قال الزوج : حدث النقص بعد الطالق فعليك الضمان


 (.12سورة النساء آية رقم ) (1)
ويف املسألة قول اثلث: وهو أنه ال يرجع إليه إال بقضاء القاضي، وحكي العبادي: أن أاب الفضل  (2)

 (.7/343القاشاين الزاهد حكاه قوال  قدميا ، ومنهم من حكاه وجها ، انظر: النجم الوهاج )
 (.7/343(، النجم الوهاج )313احملرر ص ) (3)
 (.313احملرر ص ) (4)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .371كتاب الصداق، ص )االبتهاج للسبكي،   (5)
 (.7/344النجم الوهاج ) (6)
 (.313احملرر ص ) (7)
 (.7/291الروضة ) (8)
 (.7/344(، النجم الوهاج )7/199(، املهمات )7/291الروضة ) (9)
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ق إليه بردهتا أو فسخ ولو رجع كل الصدا ،ألن األصل براءة الذمة ؛فالقول قوَلا يف األصح
قال اإلمام: وحكم النصف عند ردته حكمه عند  فتلف يف يدها فمضمون عليها.

 .(1)الطالق
ما سبق يف التغري بعد  (2)قوله: وإن طلق واملهر اتلف فنصف بدله من مثل أو قيمة

وجب للزوج نصف مثله إن   ،فإذا طلق واملهر اتلف ،وهذا يف التغيري قبل الطالق ،الطالق
فإذا فات رجع  ،ألخذ نصفه ألنه لو كان ابقيا   ؛ونصف قيمته إن كان متقوما   ،ان مثليا  ك

 كما سيأيت.  (3)وإن اختلفت القيمة فاملعترب األقل ،بنصف بدله كرد املبيع بعيب وغريه
يعين إذا تعيب املهر يف يد  قوله: وإن تعيب يف يدها فإن قنع به وإال فنصف قيمته سليما  

وإن شاء قنع بنصف  ،فالزوج ابخليار إن شاء رجع إىل نصف قيمة الصداق سليما   ،الزوجة
أو  ،كاملبيع بتعيب عند البائع فيتخري املشرتي بني أن يقنع به بال أرش  ،الناقص بال أرش

 .(4)وجب مثل نصفه فإن كان مثليا   ،وهذا يف املتقوم ،يفسخ وأيخذ الثمن
أي وال طلب  بال خيار فله نصفه انقصا   اويةأي آبفة مسقوله: وإن تعيب قبل قبضها 

أو قبضته  ،ألنه حالة نقضه كان من ضمانه ال ضماهنا سواء كان الصداق بعد يف يده ؛أرش
 .(5)ابلعيب احلادث بعد العقد مث طلقها معيبا  

 (6)[نصف] أن لهوأخذت أرشها فاألصح  أي صار ذا عيبقوله: فإن عاب جبناية 
 .ألن األرش بدل الفائت ولو بقي الصداق حباله ألخذ نصفه ؛أي مع نصف العني شاألر 



 (.7/291الروضة ) (1)
 (.313احملرر ص ) (2)
 (. 4/390(، مغين احملتاج )7/345(، النجم الوهاج )313احملرر ص ) (3)
 (.4/390(، مغين احملتاج )7/345النجم الوهاج ) (4)
 (.4/390(، مغين احملتاج )313احملرر ص ) (5)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
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ألن الفوات كان من ضمان الزوج وهي أخذت األرش  ؛ال شيء له من األرش :(1)والثاين
 .(2)ة منفصلةدحبق امللك فال يعترب يف حقه وجيعل ما أخذته كزاي

أي كالولد واللنب والثمرة والكسب فتسلم للمرأة سواء حصلت يف  قوله: وهلا زايدة منفصلة
ألن الطالق إمنا يقطع امللك من حينه ال من أصله وخيتص الرجوع  ؛(3)يدها أم يف يد الزوج

 ،ولد آدمية ليس له الرجوع يف نصف األم للتفريق (4)ويستثين ما إذا كانت ،بنصف األصل
عن الشامل  (7)والنووي (6)وحكاه الرافعي (5)مبل يرجع بقيمة النصف نص عليه يف األ

 .(9)قاله الزركشي (8)والتتمة
فال يستقل الزوج ابلرجوع إىل  ،أي كالسمن وتعلم القرآن واحلرفة قوله: وخيار يف متصلة

فإن الزايدة املتصلة ال  ،وهذا مما فارق فيه الصداق غريه ،(10)ولكن اخليار َلا ،عني الصداق
 .(11)متنع الرجوع يف مجيع األبواب إال يف الصداق



 وبه قال القاضي حسني. (1)
 (.313احملرر ص ) (2)
 (.7/293الروضة )(، 314احملرر ص ) (3)
 بعده يف )ب( : الزايدة. (4)
 (.5/62األم ) (5)
 (.8/295العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/293الروضة ) (7)
 (.2/636وصرح به الروايين وغريه، حترير الفتاوى ) (8)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 725السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (9)

 املخلفي.
 (.7/293(، الروضة )314احملرر ص ) (10)
ألن عود امللك ابلطالق ابتداء ملك ال على سبيل الفسخ، وَلذا لو سلم العبد الصداق من   (11)

(، 7/293. الروضة )عاد النصف إليه ال إىل السيد خبالف غري هذا الباب، كسبه مث عتق وطلق
 (.7/346النجم الوهاج )
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 ؛أي وليس له إجبارها على العني فنصف قيمته بال زايدة ب[/268]شحتقوله: فإن  
 .(1)فجعل املفروض كاَلالك ،ألن الزايدة غري متميزة وال ميكن الرد دوهنا

ال جيرب على  :وقيل ،يكن له طلب القيمةأي جيرب عليه وَل  قوله: وإن مسحت لزمه القبول
 .(2)القبول ملا فيه من املنة

إذا تغري الصداق  علم صنعة مع برصتلة و  عبد وطول خنربقوله: وإن زاد ونقص كك
فهو نقص بسبب  ،فكرب صغريا   أبن أصدقها عبدا   ،إما بسبب واحد ابلزايدة والنقص معا  

 ،من جهة أن الصغر يصلح للقرب من احلرم وأشد َتثر ابلتأدب والرايضة ،نقص القيمة
كذلك ينقص مثرها ويزيد   لةخوطول الن ،وزايدة من جهة أنه أقوى على الشدائد واألسفار

 .(3)وأما بسببني كتعلم الصنعة مع الربص فزايدة ونقص يثبت لكل منهما به اخليار ،طبهاح
وال شيء ألحدمها  ،قتصار على العنيااللكل منهما أي  قوله: فإن اتفقا فنصف العني

 .(4)على اآلخر
لنقصاهنا  ؛فللزوج أن ال يقبل العني ،أي وإن َل يتفقا على ذلك قوله: وإال فنصف القيمة

 .(5)لزايدهتا وتدفع نصف القيمة ؛وللزوجة أن ال تبدل العني ،ويعدل إىل نصف القيمة
راد الرجوع أفإن حرثها و  ،(7)الزراعة (6)أي يف مدة قوله: وزراعة األرض نقص وحرثها زايدة

وإن زرعتها املرأة مث  ،وإن أىب رجع إىل نصف القيمة بال حراثة ،إىل نصف عينها مكن
وألن الزرع يبقى َلا وتستحق اإلبقاء  ،ألنه يستويف قوة األرض ؛فالزراعة نقص حمض ،طلقها



 (.314احملرر ص ) (1)
(. وبه قال احلناطي، وأجيب عليه أبنه اتبع ال تعظم املنة فيه. الروضة 314احملرر ص ) (2)

 (.7/347(، النجم الوهاج )7/293)
 (.2/638(، حترير الفتاوى )314احملرر ص ) (3)
 (.7/295(، الروضة )314احملرر ص ) (4)
 (.7/295(، الروضة )314احملرر ص ) (5)
 ب[-320] (6)
 (.2/638) حترير الفتاوى (7)
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ألرض وترك فإن توافقا على الرجوع إىل نصف ا ،إىل احلصاد فينصرف منفعة املدة إىل الزرع
 .(1)الزرع إىل احلصاد فذاك

وإن رغب فيها الزوج  .(2)ا ه : وعليه إبقاؤه بال أجرة ألهنا زرعت ملكها اخلالصقال اإلمام
، فإن قالت: ه أن ميتنع وأيخذ نصف قيمة األرضوامتنعت أجربت عليه وأن رغبت هي فل

ألن  ؛والظاهر املنع :وقيل وجهان ،َل جيرب على املذهبخذ نصف األرض مع نصف الزرع 
الزرع ال حيصل من عني األرض وإمنا حيصل من البذر فال يلزمه قبوله خبالف مثرة 

 .(3)الشجرة
 مال ،إذا أصدقها جارية حا البهيمة زايدة :وقيل .قوله: ومحل أمة وهبيمة زايدة ونقص

 ؛ونقص من وجه .لتوقع الولد ؛فهي زايدة من وجه ،وطلقها قبل الدخول ،فحبلت يف يدها
: . والثاين(4)أنه ال فرق بني اجلارية والبهيمةواألصح  .للضعف يف احلال واخلطر عند الوالدة

فإن َل يتفقا على الرجوع إىل نصف  ،ألنه ال خياف عليها اَلالك ؛زايدة يف البهيمة (5)[أنه]
 .(6)اجلارية فاملعدول إليه نصف قيمة اجلارية وليس ألحدمها إجبار اآلخر على الصحيح

حلدوثه على  ؛أي فيمنع الرجوع القهري زايدة متصلة أي بعد اإلصداقطالع خنل إقوله: و 
على  أجرب عليه ،فإن رضيت املرأة أبن َتخذ نصف النخل مع نصف الطلع ،ملكها

 .(8)وليس له طلب نصف القيمة ،(7)املذهب



 (.7/296(، الروضة )314احملرر ص ) (1)
 (.13/66هناية املطلب ) (2)
((، وانظر: الروضة إال إذا أثر يف إفساد اللحم(، وقيده بقوله: ))8/298العزيز شرح الوجيز ) (3)

(7/299.) 
 (.2/638(، حترير الفتاوى )7/295(، الروضة )314(، احملرر ص )9/483احلاوي ) (4)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (5)
 (.7/296(، الروضة )8/299العزيز شرح الوجيز ) (6)
 ( .7/297الروضة ) (7)
 (.7/349(، النجم الوهاج )314احملرر ص ) (8)
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ألنه  ؛قطفهمل يلزمها أي حدث طلعه بعد اإلصداق  قوله: وإن طلق وعليه مثر مؤبر
لزوال املانع وهذا إذا َل ميتد زمن القطع أو َل  ؛فإن قطف تعني نصف النخلخاص ملكها 

 .(1)حيدث ابلقطع نقص يف األشجار كتكسري األغصان
يف األصح ويصري   (2)[أجربت]قوله: ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إىل جداده 

قال  .(4)ألشجار املشرتكة والثاين ال جيربكسائر ا  ،(3)صححه العراقيون النخل يف يدمها
لشجر مانع من الرجوع إال الزركشي: الذي يقتضيه نص الشافعي أن اتصال الثمر اب

ورجحه املتويل ومال إليه  ،ترجيحه (5)، وقضية كالم القاضي احلسني والفوراينبرضامها
 .(8)ا ه (7)والغزايل (6)اإلمام

أي إذا رضيت ابلرجوع يف نصف النخل وترك  قوله: ولو رضيت به فله االمتناع والقيمة
وليس َلا أن  ،ألن حقه يف األشجار اخلالية ؛ةيم اجلداد فله االمتناع وطلب القمثرها إىل

ولو رضي ابلتأخري إىل  ،ةيمألن حقه انجز يف العني أو الق ؛تكلفه َتخري الرجوع إىل اجلداد



 ( .4/392(، مغين احملتاج )8/300(، العزيز شرح الوجيز )314احملرر ص ) (1)
 ب وهو الصواب.يف نسخة أ )أجربت( وما أثبته من نسخة  (2)
 ( .7/297(، وبه قطع البغوي. الروضة )8/300انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/359(، هناية احملتاج )7/297الروضة ) (4)
 أصحاب من األعيان أحد. املروزي القاسم، أبو الفوراين، أمحد بن حممد بن الرمحن عبد: هو (5)

 وامللل واجلدل واألصول املذهب يف كثرية  مصنفات له. املتويل منهم مجاعة عنه أخذ. القفال
 الكربى الشافعية طبقات: انظر. ه 461 سنة تويف. العمد وكتاب اإلابنة، كتاب:  منها. والنحل

 .(1/255) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ،(5/109)
 (.13/55هناية املطلب ) (6)
 (.5/252الوسيط ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (8)

(731.) 
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ولو وهبت منه نصف الثمار  ،عليها ألن نصيبه يكون مضموان   ؛اجلداد فلها أن ال ترضى به
 .(1)فاألصح أنه ال جيب القبول ،يشرتكا يف الثمار واألشجار مجيعا  

إذا أثبتنا اخليار  مل متلك نصفه حىت خيتار ذو االختيار ،خيار له أو هلا قوله: ومىت ثبت
الجتماع املعنيني فال  ؛للمرأة بسبب زايدة يف الصداق أو للزوج بسبب نقصان فيه أو َلما
وقبل أن يتوافقا عليه  ،متلك الزوج الشطر قبل أن خيتار من له اخليار إذا كان اخليار ألحدمها

وإال ملا كان للتخيري واعتبار التوافق معىن وليس هذا اخليار على الفور  ،ماإن كان اخليار َل
لكن إذا توجهت مطالبة الزوج ال ميكن  ،بل هو كخيار الرجوع يف اَلبة ال يبطل ابلتأخري

وإذا طلب الزوج فال تعني يف طلبه العني وال  ،املرأة من التأخري بل يكلف اختيار أحدمها
فإن  ،ولكن يطالبها حبقه عندها ،يناقض تفويض األمر إىل رأيهافإن التعيني  ،القيمة

بل حيبس عني  (2)ال يقضي القاضي حببسها لبدل العني أو القيمة :قال اإلمام .امتنعت
الصداق عنها إذا كانت حاضرة ومينعها من التصرف فيها فإذا أصرت على االمتناع فإن كان 
نصف القيمة الواجبة دون نصف العني للزايدة احلادثة فيتبع ما بقي ابلواجب من القيمة فإن 
َل يرغب يف شراء البعض ابع الكل وصرف الفاضل عن القيمة الواجبة إليها وإن كان 

فأظهر احتمايل اإلمام أنه  .العني مثل نصف القيمة الواجبة وَل يؤثر الزايدة يف القيمة نصف
والثاين : ال يسلم . قضاؤه ثبوت امللك له أفاديسلم نصف العني إليه فإذا سلم إليه   (3)[ال]

 .(4)العني إليه بل تبيعه لعل من يشرتيه بزايدة
اعترب روجه عن ملكها أو لزايدته ونقصه أي َلالك الصداق أو خ قوله: ومىت رجع بقيمة

فالزايدة بعد  ،ألنه إن كانت قيمة يوم اإلصداق أقل ؛األقل من يومي اإلصداق والقبض
وإن كانت قيمة يوم القبض أقل فما نقص  ،وال تعلق للزوج هبا ،ذلك حادثة على متلكها



 ( .4/393(، مغين احملتاج )7/349(، النجم الوهاج )7/298(، الروضة )314احملرر ص ) (1)
 ( .13/52هناية املطلب ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 ( .6/360(، هناية احملتاج )4/393احملتاج ) (، مغين314(، احملرر ص )13/52هناية املطلب ) (4)
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وما  ،(1)أ[ عليها مبا هو مضمون عليه/269فهو من ضمانه فكيف يرجع ] ،قبل ذلك
ورجح الرافعي يف الزكاة املعجلة اعتبار قيمة يوم  (2)اعتربه املصنف تبع فيه الرافعي هنا

ص عليه الشافعي يف مواضع من وهو الصواب املفىت به ون :قال يف املهمات .(3)القبض
أبن تصحيح الرافعي هنا اعتبار أقل القيمتني إمنا هو يف النقص  (4)، تعقبه ابن العماداألم

األم وال يصح تنظري  (5)[واردة يف]لزايدة احلاصلني بني العقد وقبض الصداق وهي غري وا
مسألة الزكاة هبا ألن الزكاة ال عقد فيها، وإمنا نظريها زايدة املبيع قبل القبض أو نقصه، 

أبقل القيمتني وترجيحه يف الزكاة اعتبار قيمة يوم القبض يف النقص  (6)واألصح االعتبار
احلاصلني بني القبض والتلف وقاسه على ما لو قبضت الصداق وزاد عنها وتلف والزايدة 

ألن الزايدة حدثت على ملكها ونصوص  ؛يوم القبض بال زايدةفإنه يرجع عليها بقيمة 
ولو تلف الصداق يف يدها بعد الطالق وقلنا: إنه  .(7)الشافعي يف األم يف ذلك انتهى

ألن الرجوع وقع إىل عني الصداق مث تلف ملكه  ؛مون عليها اعتربت قيمة يوم التلفمض
 .(8)حتت يد ضامنه

يعين إذا أصدق تعليم  قوله: ولو أصدق تعليم قرآن مث طلق قبله فاألصح تعذر تعليمه
أبن يقول مجيع القرآن أو السبع األول أو األخر أو  طءقدر معلوم من القرآن عند الزوج والو 

فاألصح تعذر  ،مث طلق قبل التعليم سواء كان قبل الدخول أم بعده ،أو آايت يعني سورا  


 (.314احملرر ص ) (1)
 ( .8/314العزيز شرح الوجيز ) (2)
 ( .3/30العزيز شرح الوجيز ) (3)
 عن أخذ،  العماد اببن املعروف، الصاحلي العكري حممد بن أمحد بن احلي عبد الفالح أبوهو:  (4)

 سنة، احلجة ذي شهر يف مبكة تويف، املنتهى على شرح: مؤلفاته من، والقاهرة دمشق علماء بعض
 (.192) ص الوابلة السحب: انظر( . ه 1089)

 سقط من )ب(. (5)
 أ[-321] (6)
 ( .7/210املهمات ) (7)
 (.6/360(، هناية احملتاج )4/394مغين احملتاج ) (8)
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لوة احملرمة لو جوزان ألهنا صارت حمرمة عليه وال يؤمن من الوقوع يف التهمة واخل ؛(1)التعليم
قال يف التحرير:  .(3)والثاين: ال يتعذر ويعلمها من وراء حجاب يف غري خلوة .(2)التعليم

هي قرآان فلو أصدقها تعليم ولدها َل يصح كما لو شرط الصداق  املراد أن يصدقها تعليمها
لولدها إال أن يكون قد وجب عليها تعليمه ولو أصدقها تعليم عبدها صح على األصح 

 .(4)ا ه املنصوص وهو ال يتعذر ابلطالق فكان ينبغي يف التصوير أبن الصداق تعليمها
على األصح وهو تعذر  أي قبل الوطء تفريعا   قوله: وجيب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله

العلم ابملشروط  :أحدمها :شرطان التعليم، واعلم أنه يشرتط يف تعليم القرآن ليصح صداقا  
فإن َل يكن للزوج والويل أو أحدمها معرفة بسور القرآن  ،تعليمه إما ببيان القدر كما تقدم

 ويعلمها فيه ما شاءت. يم القرآن شهرا  ، وإما تقديره ابلزمان أبن يصدقها تعلفالوأجزائه 
لطيفة أو قدر يسري كقوله فلو شرط تعليم حلظة  ،والثاين: أن يكون املشروط تعليمه فيه كلفة

ولو أراد الزوج أن يقيم يف تعليمها غريه جاز أن   ،(6)َل يصح اإلصداق (5)﴾مُثَّ َنظَرَ ﴿تعاىل: 
، وإذا (7)ز على األصحيم غريها مقامها َل جيولو أرادت أن يق ،كان التزم يف الذمة وإال فال

أو ال تتعلم إال  ،أو كانت بليدة ال تتعلم ،تعذر التسليم أبن تعلمت املشروط من غريه
أو مات الزوج  ،أو ماتت ،وكان الوقت يذهب يف تعليمها فوق ما يعتاد ،بتكلف عظيم



 (.314احملرر ص ) (1)
(: أن العلة الصحيحة الواضحة يف تعذر التعليم هي أن القيام بتعليم نصف 7/208قال املهمات ) (2)

مشاع ال ميكن، والقول ابستحقاق نصف املعني حتكم ال دليل عليه، فإن السورة الواحدة خمتلفة 
 اآلايت والطول والقصر والصعوبة والسهولة، فتعني البدل .

ل السبكي: يستثىن ما إذا كانت آايت يسرية ميكن تعليمها يف جملس (. قا6/361هناية احملتاج ) (3)
 ( .2/639واحد حبضور حمرم، ومن وراء حجاب، انظر: حترير الفتاوى )

 (.2/640حترير الفتاوى ) (4)
 (.21سورة املدثر آية رقم ) (5)
 (.2/639(، حترير الفتاوى )7/306(، الروضة )8/310العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/310العزيز شرح الوجيز ) (7)
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، فعلى فيما لو تلف الصداق قبل القبض ففي الواجب القوالن ،والشرط أن يعلمها بنفسه
 .(1)وعلى اآلخر أجرة التعليم ،جيب مهر املثل :األصح

ونصف  ،أي نصف املثل إن كان مثليا   قوله: ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله
 .(2)كما لو تلف وال ميلك الزوج نقض ذلك التصرف  ،القيمة إن كان متقوما  

يكون حقه يف  أي وكأنه َل يزل. والثاين: ابلعني يف األصح قوله: فإن كان زال وعاد تعلق
الزمة كما إذا  ، فإن كان جبهة غريا إذا كان زوال امللك جبهة الزمة، وهذالبدل وكأنه َل يعد

فاخلالف يف التعليق ابلعني  ،ل امللك وفسخ البيع مث طلقهاابعت بشرط اخليار، وقلنا: يزو 
فمرتب على زوال  ،د الصداق وعجز نفسه مث طلقهابع بتولو كات ،مرتب وأوىل ابلثبوت

 .(3)وال خالف أن عروض الدهن وزواله ال يؤثر ،امللك وأوىل أبن يتعلق بعينه
ألن ملكه ابَلبة  ؛أي من مثل أو قيمة قوله: ولو وهبته له مث طلق فاألظهر له نصف بدله

ا لو انتقل إليه من مك  ،ملك جديد حصل قبل الطالق فال مينع الرجوع املستحق ابلطالق
. والثاين: ال يرجع عليها بشيء ألهنا عجلت له ما يستحقه ابلطالق (4)أجنيب أو ابعه منه

فال يبقى املطالبة عند الطالق كاملديون إذا عجل الدين املؤجل ال يطالب به عند احملل هذا 
املبيع قبل ان العقد فكهبة إذا قبضت العني مث وهبتها فإن وهبت قبل القبض وقلنا : بضم

ولو وهبته له مث ارتدت أو  .(5)، ومنهم من قطع بعدم الرجوع بشيء يف هذه احلالةالقبض
 فسخ أحدمها بعيب قبل الدخول ففي الرجوع يف الكل مثل هذا اخلالف .

ابلنصف  :وربع بدل كله، ويف قول الباقيقوله: وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف 
إذا وهبت  بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كلهيتخري بني  :ويف قول .الباقي



 (.2/639(، حترير الفتاوى )7/306(، الروضة )8/310(، العزيز شرح الوجيز )9/424البيان ) (1)
 (.7/310(، الروضة )8/311(، العزيز شرح الوجيز )314احملرر ص ) (2)
 (.7/310(، الروضة )314احملرر ص ) (3)
 (.7/354يد. النجم الوهاج )(، وهو قول الشافعي يف اجلد314احملرر ص ) (4)
(، وهو قول الشافعي يف القدمي، وبه قال املزين والبغوي. مغين احملتاج 7/354النجم الوهاج ) (5)

(4/397.) 
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 ، فإن قلنا : هبة الكل ال متنع الرجوع فههنا أوىل.لزوج نصف الصداق فطلق قبل الدخولا
اَلبة وردت ألن  ؛وربع بدل اجلملة ،: أظهرها: إىل نصف الباقي(1)وفيما يرجع إليه أقوال

؛ ألنه استحق النصف ابلطالق باقيوالثاين: إىل النصف ال .(2)على مطلق النصف فشيع
يعرب عنهما بقويل احلصر ، وهذان القوالن ه فيأخذه وتنحصر هبتها فيما عداهوقد وجد
وعلى . (3)ألنه ال بد من اإلشاعة وهي تفضي إىل تبعيض حق ؛والثالث: يتخري واإلشاعة.

 .(4)الذي عجلتهال ترجع بشيء وحقه هو : الكل متنع الرجوع أقوال: أظهرها القول أبن هبة
والصواب إسقاط  ،وقول املصنف: أو نصف الباقي كذا هو خبطه على معىن له أحد األمرين

 .(5)ألن بني إمنا يكون بني شيئني ؛األلف
ب[ ألهنا َل َتخذ منه /269] ؛فأبرأته مل يرجع عليها على املذهب قوله: ولو كان دينا  

 واألصح أيضا   .(7)القولني يف اَلبة للعني . والثاين: أنه على(6)وَل تتحصل على شيء ماال  
 .مث وهبته له مث طلقها قبل الدخول فكما يف هبة العني (8)عدم الرجوع ولو قبضت الدين

، فيما دفع عن الدين لو طلقها وهو ابق ؛ بناء على أنه ال يتعني حقهله الرجوع قطعا   :وقيل
 .(9)عندها



 (.314احملرر ص ) (1)
 (.8/325العزيز شرح الوجيز ) (2)
وى (، حترير الفتا4/397(، مغين احملتاج )8/325(، العزيز شرح الوجيز )314احملرر ص ) (3)

(2/641.) 
 (.8/326العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .401االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (5)
 (.314احملرر ص ) (6)
 (.4/397(، مغين احملتاج )3/641النجم الوهاج ) (7)
 ب[-321] (8)
 (.8/326العزيز شرح الوجيز ) (9)
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، ليس للويل إسقاط حق املوىل عليه ألنه ؛قوله: وليس لويل عفو عن صداق على اجلديد
ألنه مرغب  ؛والقدمي: اجلواز .(1)فكيف يتصرف الويل فيه ابإلسقاط ،والصداق للزوجة

 :فاجلديد، يده عقدة النكاح يف اآلية من هوا مبنيان على أن الذي بومه ،(2)لألكفاء فيها
 ،وال ينتصف مجيع الصداقوج عن حقه فيخلص َلا فيكون املعىن أو يعفو الز  ،(3)أنه الزوج

بل  ،ن ال ينتصفأو  ،فالصداق على اجلديد دائر بني أن ينتصف إذا َل حيصل عفو أصال  
فالصداق عليه  ،(5)والقدمي: أنه الويل .(4)ند عفوها، وكله للمرأة عند عفوهيكون كله للزوج ع

وإذا قلنا: . وإما أن يكون كله للزوج بعفوها أو عفو الويل ،إما أن ينتصف عند عدم العفو
عاقلة صغرية فال جيوز  وأن تكون بكرا   ،أو جدا   إن يكون الويل أاب   :(6)ابلقدمي فله شروط

يف  ،(7)وال العاقلة البالغة البكر على األصح ،وال اجملنونة ،العفو عن صداق الثيب
مام إلا ، ويف الكفاية عن(9)وكذا احملجور عليها بسفه، نقله الرافعي عن التتمة  (8)[الثالث]

ألنه يرغب فيها  و  ،(2)لظاهر القرآن ؛(1)وصوبه البلقيين (10)أهنا كالصغرية ،وغريه



 (.7/356(، النجم الوهاج )2/641(، حترير الفتاوى )7/316الروضة )(، 315احملرر ص  ) (1)
 (.2/641حترير الفتاوى ) (2)
 (.5/80األم ) (3)
((. األم الذي بيده عقدة النكاح الزوج )) :أنه قالرضي هللا عنه عن علي بن أيب طالب وملا روي  (4)

(5/80.) 
 (.2/641(، حترير الفتاوى )7/356النجم الوهاج ) (5)
 (.2/641(، حترير الفتاوى )7/356(، النجم الوهاج )7/316الروضة ) (6)
وإليه الرافعي والنووي، وعللوه أبنه يرجى يف العفو عن صداق البالغة ترغيب اخلاطبني فيها،  (7)

(، 7/316وختليصها من زوجها، لتزوجها خري منه، أما اجملنونة ال يكاد يرغب فيها أحد. الروضة )
 (.8/321جيز )العزيز شرح الو 

 يف نسخة أ )الثيب( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (8)
 (.8/316انظر: العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.13/152هناية املطلب ) (10)
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لعدم التقييد  ؛ورجح البلقيين اجلواز قبله ،(3)وأن يكون بعد الطالق على األصح ،كالصغرية
 فإن كان عينا   ،يف ذمة الزوج ، وأن يكون قبل الدخول، وأن يكون الصداق دينا  (4)يف اآلية

 .(5)وقبضته َل يكن له العفو ينا  أو د
بضم امليم اسم  :املتعة فصل: ملطلقة قبل وطء متعة إن مل جيب شطر مهر (6)]قوله[

والفرقة إن كانت ابملوت َل توجب متعة  ،(7)للمال الذي يدفعه إىل امرأته ملفارقته إايها
يف العقد وال ، وإن كانت ابلطالق قبل الدخول وَل جيب َلا شيء ابلتسمية (8)ابإلمجاع

اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم إخْن طَلَّْقُتُم ﴿لقوله تعاىل: ] ؛(9)على اجلديد ابلفرض بعده فلها املتعة وجواب  



 دخل، احلفظ وقوة، ابلفضل واشتهر، القضاء ويل، البلقيين رسالن بن عمر بن الرمحن عبدهو:  (1)
 نكتا   كتب  ه (824) سنة توىف، صيته وعال، فضله فظهر، وسبعمائة وتسعني ثالث سنة دمشق

 .اجلراح إىل فيها وصل املنهاج على
 (.75) ص العذب املنهل، (416-2/415) شهبة قاضي ابن طبقاتانظر: 

 (.2/641انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 (.7/316(، الروضة )8/322العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.2/641انظر: حترير الفتاوى ) (4)
(، النجم الوهاج 2/641(، حترير الفتاوى )7/316(، الروضة )8/322العزيز شرح الوجيز ) (5)

(7/357.) 
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
مال  :وهو ما يتمتع به من احلوائج، وشرعا   ،أو ما يتمتع به كاملتاع وهو االنتفاع، التمتع :املتعة لغة (7)

(، النجم الوهاج 8/329. العزيز شرح الوجيز )ملفارقته إايهاجيب على الزوج دفعه المرأته 
(7/358.) 

 (.7/358(، النجم الوهاج )7/321(، الروضة )8/329العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.7/321(، الروضة )13/180هناية املطلب ) (9)
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فَنخْصُف َما  ﴿لقوله تعاىل:  ؛(2)[اآلية. وإن كان قد وجب َلا مهر فال متعة (1)﴾الن خَساءَ 
 فلم يوجب َلا إال نصف املفروض. (3)﴾ فَ َرْضُتمْ 
ْلَمْعُروفخ ﴿لقوله تعاىل:  ؛(4)هو اجلديد وكذا املوطوءة يف األظهرقوله:  َولخْلُمطَلََّقاتخ َمَتاٌع ابخ

والثاين: وهو القدمي ال متعة  .فهو على عمومه إال ما خصه الدليل (5)﴾َحقًّا َعَلى اْلُمتَّقخنيَ 
ألن هللا تعاىل أوجب املتعة بشرطني: عدم املهر وعدم الدخول، فعلى هذا ال متعة إال  ؛(6)َلا

 .(7)وعلى اجلديد لكل مطلقة متعة إال واحدة ،ملطلقة واحدة
فرقة حصلت قبل الدخول ال بسببها فهي   (8)[كل]يعين  قوله: وفرقة ال بسببها كطالق

واخللع كالطالق على  ،أو العن ،كما إذا ارتدا وأسلم  ،كالطالق يف إجياب املتعة
َل  ،وإن كانت الفرقة من جهتها أو بسبب فيها ،أو من أجنيب ،سواء كان منها ،(9)املشهور

فال متعة يف األصح، ويستوي يف املتعة املسلم  ،فلو كانت بسببها كارتدادمها معا   ،جيب املتعة
رقيق ولسيد األمة الرقيقة  وهي يف كسب الزوج ال ،والذمي واحلر والرقيق واحلرة والرقيقة

 .(10)كاملهر



 (.236سورة البقرة آية رقم ) (1)
 تكرر يف نسخة )ب(. (2)
 (.237سورة البقرة آية رقم ) (3)
(، الروضة 8/330(، العزيز شرح الوجيز )315(، احملرر ص )13/180هناية املطلب ) (4)

(7/321.) 
 (.241سورة البقرة آية رقم ) (5)
 ( .8/330(، العزيز شرح الوجيز )13/181هناية املطلب ) (6)
 ( .7/359(، النجم الوهاج )8/330(، العزيز شرح الوجيز )13/180هناية املطلب ) (7)
 يف )ب(: على. (8)
 (.13/182هناية املطلب ) (9)
 ( .8/332(، العزيز شرح الوجيز )13/182هناية املطلب ) (10)
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ويف القدمي ثوب  ،(1)نص عليه يف املختصر قوله: ويستحب أن ال ينقص عن ثالثني درمها  
 فيما تراضيا عليه. وأما الواجب ،(2)وأعاله خادم ،قيمته ثالثون درمها  

عخ ﴿لقوله تعاىل:  ؛قوله: فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره اْلُمْقرتخخ  َقَدرُُه َوَعَلىَعَلى اْلُموسخ
: علم من قوله بنظره أنه ال فرق بني أن تبلغ شطر املهر أو يزيد قال الزركشي. (4)(3)َقَدرُُه﴾

 .(5)ا ه نعم ال يزيد على مهر املثل وَل يذكروه لوضوحه ،عليه وهو األصح
وفيها إىل نسبها وصفاهتا  ،أي ينظر يف الزوج إىل يساره وإعساره حاهلما قوله: معتربا  

 :وقيل .(9)وصححه املتويل وغريه (8)لآلية الكرمية حاله :وقيل .(7)وغريه (6)صححه الغزايل
. وقال الزركشي: ألهنا بدل من املهر وهو معترب هبا، (10): ال وجه له. قال السبكيحاهلا

أحدمها: متعة مثلها يف  ،حاَلاوحكى املاوردي وجهني فيما يعترب به  ،(11)وصححه الفارقي
اجلهاز  ألهنا عوض عن ؛: مبا سبق يف مهر املثل وجهازهاالسن والنسب واجلمال والثاين



 (.7/322(، الروضة )8/332(، العزيز شرح الوجيز )13/185انظر: هناية املطلب ) (1)
 (.7/322(، الروضة )13/185ية املطلب )هنا (2)
 (.241سورة البقرة آية رقم ) (3)
 (.7/323(، الروضة )315احملرر ص ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (5)

(760.) 
 (.5/269الوسيط ) (6)
(، الروضة 8/332( ، العزيز شرح الوجيز )9/484النووي والرافعي واملاوردي. احلاوي ) (7)

(7/323.) 
عخ َقَدرُُه َوَعَلى اْلُمْقرتخخ َقَدرُُه﴾﴿قوله تعاىل:  (8)  (.241. سورة البقرة آية رقم )َعَلى اْلُموسخ
 (. 8/332(،العزيز شرح الوجيز )13/184إسحاق املروزي. هناية املطلب ) ومنهم أبو (9)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .413اب الصداق، ص )انظر: االبتهاج للسبكي، كت (10)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 760السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (11)

 املخلفي.
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قوله: وقيل : أقل  .(2)يف املهر أوىل اعتبارهقال الزركشي: هذا مردود وإال لكان  .(1)ومؤنة
 .(3)أي كما جيوز أن يكون صداقا   مال

أو  ،فتقول: أبلفني ،أي أبن يقول نكحتها أبلف فصل: اختلفا يف قدر مهر (4)]قوله[
ن يكون قبل أوال فرق بني  ،على البيع قياسا   ؛حتالفا ،صفته أي ِنو احللول والتأجيل

وما ذكره يف القدر حمله إذا كان الزوج يدعي  ،وال يف الزوجية أو بعدها ،الدخول أو بعده
ويبقى الزايدة يف  ،ا يدعيه وزايدةألنه معرتف هبا مب ؛فلو ادعى األكثر فال حتالف ،األقل

 واستغىن املصنف بذكر الصفة عن ،كما هو الصحيح فيمن أقر بشيء وكذبه املقر له  ،يده
لفساد التسمية  ؛ولو وجب مهر املثل .(6)فإهنما يتحالفان ،اجلنس كدراهم وداننري (5)[ذكر]

غارم واألصل براءة ذمته  ألنه ؛ويصدق الزوج بيمينه ،واختلفا يف مقداره فال حتالف ،وِنوه
 .(8)قال ذلك الزركشي (7).عما زاد

 ،ألن التحالف ليس من شرطه قيام الزوجية ؛قوله: ويتحالف وارثهما ووارث واحد واآلخر
 يفألن الصداق كعقد مستقل بنفسه وأثر التحالف يظهر فيه ال  ؛اعهاطبل جيري بعد انق

وإذا كان االختالف بني الزوجني فاليمني يف طريف النفي واإلثبات على البت،  ،النكاح
اليمني على  دأبكما هو   ،وعلى البت يف اإلثبات ،والوارث حيلف على نفي العلم يف النفي



 (.9/478احلاوي ) (1)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 760السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (2)

 املخلفي.
 (.8/332العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (4)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (5)
 (.4/400(، مغين احملتاج )2/644(، حترير الفتاوى )8/333العزيز شرح الوجيز ) (6)
 أ[-322] (7)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 762السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (8)

 املخلفي.
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لف إمنا نكحها أعلم أن مورثي نكحها أب (1)[ال] وهللا :فيقول وارث الزوج ،فعل الغري
إمنا  ،أعلم  أنه نكح مورثيت على مخسمائة (2)[ال]وهللا  :وجةويقول وارث الز  ،خبمسمائة

 .(4()3)هذا هو املشهور ،نكحها أبلف
ينفسخ  (5)[َل] وإمنا ،صري املهر ابلتحالف جمهوال  مل ؛قوله: مث يفسخ املهر وجيب مهر مثل

أ[ بنفس التحالف /270وأفهم كالمه أنه ال ينفسخ ] ،ألنه ال يتأثر بفساد املهر ؛النكاح
 (7). قاله املاورديينفسخ بنفس التحالف يقول به هنا ومن قال يف البيع ،(6)وهو كذلك

زيد مما ادعته املرأة وهو إجياب مهر املثل وإن كان أ ، وأفهم أيضا  حبثا   (8)وذكره الرافعي
 .(9)ألن ابلتحالف يسقط ما يدعيانه؛ الصحيح

 ،ألن الزوج يقول الواجب مهر املثل ؛صحيف األ ادعت تسمية وأنكرها حتالفا   ولو قوله:
والثاين : القول قول  .(10)فحاصله االختالف يف قدر املهر فيتحالفان ،وهي تدعي املسمى

قال الرافعي:  فإذا حلف وجب مهر املثل. ،التسمية ألن األصل عدم ؛(11)الزوج مع ميينه



 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (1)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (2)
 (.2/644(، حترير الفتاوى )8/334(، العزيز شرح الوجيز )316احملرر ص ) (3)
البت؛ ألن من قطع أبن النكاح جرى خبمسمائة، فهو قاطع أبنه ما جرى  حيلف فيه علىوقيل:  (4)

، والراجح األول. الروضة فإذا ثبت جراينه خبمسمائة، فال معىن لقوله: ال أعلمه نكح أبلف، أبلف
(7/323.) 

 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (5)
 (.7/323(، الروضة )316احملرر ص ) (6)
 (.9/496احلاوي ) (7)
 (.8/334العزيز شرح الوجيز ) (8)
على ما ادعته، فليس َلا إال ما ادعته، وحيكى هذا عن ابن  إذا كان مهر املثل زائدا   والقول الثاين: (9)

 (.7/364(، النجم الوهاج )8/334. والراجح القول األول. العزيز شرح الوجيز )الوكيل
 (.7/324(، الروضة )316احملرر ص ) (10)
 (.7/324(، الروضة )8/334رح الوجيز )العزيز ش (11)
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املسألة إذا كان ما تدعيه أكثر من مهر املثل ولو أنكرت هي التسمية وإمنا حيسن وضع 
فيتبني  .(1)قياس: جميء الوجهني قاله الرافعيوادعاها الزوج فهل القول قوَلا أو يتحالفان؟ ال

 .(2)فلو قال أو عكسه يشملهما ،ن ذكر املصنف دعواها ليس بقيدأ
فاألصح  ،أو سكت ،وأنكر املهرفأقر ابلنكاح  ،ومهر مثل قوله: ولو ادعت نكاحا  

 فإن ذكر قدرا  ، (3)العرتافه مبا يقتضي مهر املثل ؛رهأي وال يسمع إنكا تكليفه البيان
مقابل األصح أن القول قول الزوج  حلفت وقضى هلا وإن أصر منكرا   ،وزادت حتالفا
وأن الغزايل ذكر وجهني  ،(4)كذا نقله الرافعي عن القاضي الروايين وأقره  ،وعليها البينة

 . وأصحهما عنده أنه ال يثبت مهر املثل بيمينهاا: أنه يثبت َلا املهر إذا حلفتأحدمه
 .(6)واستشكله الرافعي ،(5)ولكن يتحالفان

أي املنصوص يف  قوله: ولو اختلف يف قدره زوج وويل صغرية أو جمنونة حتالفا يف األصح
لزوج كاختالف فكان اختالفه مع ا ،ألن الويل هو املالك للعقد واملستويف للصداق ؛(7)األم

 ،حق الغري بيمينه مثبتا  ألان لو حلفنا الويل لكان  ؛الثاين: ال يتحالفان .(8)البالغة مع الزوج
وجيوز أن حيلف الزوج . فيتحالفان ،وعلى هذا توقف إىل بلوغها ،واليمني ال يدخلها النيابة



 (.335-8/334العزيز شرح الوجيز ) (1)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 766السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (2)

 املخلفي.
. انظر: العزيز أنه ال يثبت مهر مثلها بيمينها، بل يتحالفان؛ ألنه قد ينكحها أبقل ما يتمولوقيل:  (3)

 (.7/324(، الروضة )8/336شرح الوجيز )
 (.8/336العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.2/37الوجيز ) (5)
 (.8/336العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.5/77األم ) (7)
(، العزيز شرح الوجيز 316. احملرر ص )املذهب، وبه قال ابن سريج وأبو إسحاقوهو  (8)

(8/337.) 
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مهر املثل والزوج  (2)إمنا حيلف الويل إذا ادعى زايدة وعلى األول. (1)ينها إىل بلوغهاميوتوقف 
ألنه مثبت مهر  ؛فإن ادعى الزوج النكاح بدون مهر املثل فال حتالف، معرتف مبهر املثل

َل  ،يزيد على مهر املثل وادعى الويل زايدة عليه ولو ذكر الزوج قدرا   ،وإن نقص الويل ،املثل
وهذا اخلالف . (3)بل أيخذ الويل ما يقوله الزوج ،يرجع الواجب إىل مهر املثل كيال    ،لفايتحا

وفيما إذا  ،املذكور يف اختالف الزوج والويل جيري يف اختالف املرأة وويل الزوج الصغري
التحالف حلفت هي وال حيلف  ولو بلغت الصغرية قبل، اختلف وليا الزوجني الصغريين

واخلالف أن . (4)فالصحيح أهنا اليت حتلف ،ويل البكر البالغة وزوجها ولو اختلف، الويل
أو  ،فهل يقضي بيمني صاحبه وإذا قلنا حيلف الويل فنكل .الويل هل حيلف جيري يف الوكيل

أن الويل ال حيلف فيما ال يتعلق إبنشائه بل يوقف إىل  :واألصح :؟ وجهانيوقف إىل البلوغ
 .(5)البلوغ

كحىن يوم كذا أبلف ويوم كذا أبلف وثبت العقدان إبقراره أو ببينة لزم قوله: ولو قالت ن
ألن  ؛وال حبصول الوطء يف النكاح األول ،أي وال حيتاج إىل التعرض لتخلل الفرقة ،األلفان

فألن املهر املسمى يف كل عقد جيب  ؛وأما الوطء ،العقد الثاين يدل على حصول الفرقة
 .(6)والوطء ممكن إال أن يدعي اخلصم مسقطا  واألصل استمراره  ،بذلك العقد



 (.7/222همات )(، امل8/337العزيز شرح الوجيز ) (1)
 بعده يف )ب(: على. (2)
(، حترير الفتاوى 7/222(، املهمات )7/326(، الروضة )8/337العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.7/367(، النجم الوهاج )2/646)
(، 8/338. العزيز شرح الوجيز )عن القاضي أيب الطيب وغريه: أنه حيلف الويل؛ ألنه العاقدو  (4)

 (.7/327الروضة )
وجه الثاين: أن الويل حيلف اليمني املردودة؛ إمتاما  للخصومة، واستخراجا  حلق الصيب، والراجح وال (5)

 (.7/367(، النجم الوهاج )7/327(، روضة الطالبني )8/339األول. العزيز شرح الوجيز )
 (.7/328(، روضة الطالبني )8/340(، العزيز شرح الوجيز )316احملرر ص ) (6)



                                                                (109)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

أي يف النكاحني  ،قوله: فإن قال مل أطأ فيها أو يف أحدمها صدق بيمينه وسقط الشطر
فائدة  (1)[ذلك] وتقنع منه بشطر املهر؛ ألنه ،لوطء؛ ألن األصل عدم اأو أحدمها

 .(2)تصديقه
، واألصح أن له ملخالفة الظاهر ؛قوله: وإن قال: كان الثاين جتديد لفظ ال عقد مل يقبل

 .(3)حتليف املرأة على نفي ذلك إلمكانه
قال  .فقالت له : أبرأتك منه إن شئت. فقال: شئت، وهي تعلمه ،صداقها يف ذمته فرع:

فقال قبلت  ،إن شئت (4)[وهبتك]، فقالت: املاوردي: ال يصح اإلبراء وإن كان عينا  
 (5)[متليك] واَلبة ،قاط ال يراعي فيه املشيئةصحت اَلبة، وفرق أبن اإلبراء إس ،وشئت

: أبرأتك من مهري معتقدة أهنا قبضته مث ابن أنه يف ولو قالت ،يراعي فيه املشيئة كالقبول
 .(8)حكاه املاوردي ،: يربأ(7). وقال اإلصطخري(6) ا ه فقول األكثرين إنه ال يربأ ،ذمته

 قوال   لثبوهتا عن النيب  ؛أي على األصح سنة العرس (10)فصل: وليمة (9)]قوله[
 وال خيتص ابحملتاجني فأشبهت األضحية. ،(1)وفعال  



 أ وأكملته من نسخة ب. ساقطة يف نسخة (1)
 (.7/328(، روضة الطالبني )8/340(، العزيز شرح الوجيز )316احملرر ص ) (2)
 (. 7/328(، روضة الطالبني )8/340(، العزيز شرح الوجيز )316احملرر ص ) (3)
 يف )ب(: وهبتكها. (4)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (5)
 (.9/529احلاوي ) (6)
 أصحاب أكرب ومن ببغداد، الشافعية شيخ. اإلصطخري سعيد أبو يزيد، بن أمحد بن احلسن هو: (7)

. ه 328 سنة تويف. القضاء أدب: تصانيفه ومن. وغريه األمناطي عن أخذ. املذهب يف الوجوه
 (.1/110) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ،(3/230) الكربى الشافعية طبقات :انظر

 (.9/529احلاوي ) (8)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (9)
الوليمة تطلق على كل مأدبة يف إمالك، أو نفاس أو ختان، أو حادث سرور، ولكنها شهرت إذا  (10)

إصالح أطلقت مبا يتخذ يف العرس، ويف غريها خيصص فيقال: وليمة اخلتان، وليمة العرس هي: 
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( )أوَل ولو بشاة(): لعبد الرمحن بن عوف لقوله  ؛(4()3)واجبة (2)قوله: ويف قول أو وجه
 ،(7)()ليس يف املال حق سوى الزكاة(): وجوابه قوله  ،(6)وظاهره الوجوب، (5)متفق عليه

 ،(9)وصحح اجلرجاين يف الشايف (8)تبع فيه الرافعي، والرتدد يف أن مقابل األصح قول أو وجه
 ،وأقل الوليمة للمتمكن شاة ،(10)واملذهب القطع يف سائر الوالئم بندهبا ،أن اخلالف قوالن

 ،والوالئم متعددة ،وهو االجتماع وااللتئام ،والوليمة مشتقة من الوَل ،ولغريه ما يقدر عليه
قال الزركشي: فالتقييد ابلعرس  .(11)على وليمة العرس وتطلق على غريها مقيدة يطلقوإمنا 



(، العزيز شرح 13/187املطلب ) (، هناية9/555. احلاوي )الطعام واستدعاء الناس ألجله
 (.8/344الوجيز )

((. أخرجه الرتمذي أوَل على صفية بسويق ومتر)) عن أنس بن مالك، أن النيب ملا روي  (1)
(، كتاب 3/341(، وأيب داود )1095(، أبواب النكاح، ابب ما جاء يف الوليمة، رقم )2/393)

(، كتاب النكاح، ابب الوليمة، رقم 1/615(، وابن ماجه )3744األطعمة، ابب الوليمة، رقم )
 (، قال األلباين: حديث صحيح.1909)

 (.7/225اختلف هل اخلالف قوالن أم وجهان، والصحيح أنه قوالن. املهمات ) (2)
 (. 7/225وإليه ذهب الروايين يف احللية. املهمات ) (3)
 ب[-322] (4)
(، ومسلم 5153للمتزوج، رقم )(، كتاب النكاح، ابب الصفرة 7/21أخرجه البخاري ) (5)

 (.1427(، كتاب النكاح، ابب الصداق، رقم )2/1042)
وألهنا لو ، سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غري واجب، ففرعه أوىل أن يكون غري واجبوألن  (6)

 (.9/556. احلاوي )وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات
(، وابن ماجه 2109(، كتاب النكاح، ابب قلة املهر، رقم )2/235أخرجه أبو داود ) (7)

(، وقال األلباين: حديث 1789(، كتاب الزكاة، ابب ما أدى زكاته ليس بكنز، رقم )1/570)
 صحيح.

 (.8/345العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.2/648(، حترير الفتاوى )7/225انظر: املهمات ) (9)
 (.7/333(، الروضة )8/345(، العزيز شرح الوجيز )317)احملرر ص  (10)
 (.8/344(، العزيز شرح الوجيز )13/187(، هناية املطلب )9/555احلاوي ) (11)



                                                                (111)                                                                 كــــــــتـــــــــــاب الـــــصــــــداق    
=================================================

وليمة اإلمالك  (2)[أن]وعرب يف الشرح ابإلمالك والظاهر  ،واملراد الدخول .(1)ال حاجة إليه
 (4)[من]فائدة: يقال للطعام لسالمة املرأة  .(3)وبه صرح الشافعي يف األم ،غري وليمة العرس

 ،ولسابع الوالدة عقيقة ،مبعجمة مضمومة وراء ساكنة وابلسني والصاد ،الطلق خرس
 ،وللذي يتخذ عند ختم الصيب القرآن حذاق ،من أعذر الغالم إذا اختنت ،وللختان إعذار

وهي املهارة يف كل  ،ن احلذاقةمأخوذ م ،(5)[بكسر املهلمة وختفيف املعجمة وأخره قاف]
نقله  ،وهو الغبار والذي يصنعها القادم ،قعنيعة من النون من القن، ولقدوم املسافر شيء

ويف احملكم  ،الصحابة  (8)[عن] آاثر ونقل فيه (7)عن الفراء وجزم به احلليمي (6)األزهري
وإلحداث البناء وكره من الوكر وهو  .: وهو األظهر(10)قال يف الروضة ،(9)يصنع للقادم



(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 774السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (1)
 املخلفي.

 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (2)
 (.6/175) األم (3)
 سقط من )ب(. (4)
 سقط من )ب(. (5)
ارحتل يف ، اَلروي اللغوي الشافعي أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة األزهريهو:  (6)

كتاب )هتذيب اللغة( من الكتاب:  له ، ، دينا  ثقة، ثبتا  ، يف اللغة والفقه وكان رأسا  ، طلب العلم
، )تفسري ألفاظ املزين(، و )علل القراءات(، وكتاب )الروح(املشهور، وكتاب )التفسري(، وكتاب 

 .يف ربيع اآلخر سنة سبعني وثالث مائة، عن مثان ومثانني سنةوغريها، تويف 
 (.4/334) األعيان فياتو ، (2/45) ابلوفيات الوايف(، 16/317انظر: سري أعالم النبالء )

 الوجوه وأصحاب األذكياء أحد. البخاري احلليمي هللا عبد أبو حممد، بن احلسن بن احلسني هو (7)
. ه 403 سنة تويف. اإلميان شعب: تصانيفه من. ومجاعة واألودين القفال عن أخذ. املذهب يف

 .(4/333) الكربى الشافعية طبقات ،(17/231) النبالء أعالم سري: انظر
 سقط من )ب(. (8)
(، الروضة 8/344(، العزيز شرح الوجيز )13/187(، هناية املطلب )9/555احلاوي ) (9)

 (.2/648(، حترير الفتاوى )9/479(، البيان )7/332)
 (.7/332الروضة ) (10)
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ويقال له وكن ابلنون  ،وأصله من وكر الطائر وهو عشه :قال ابن العماد ،املأوى واملستقر
ألهنا تعمل وقت الضيم  ؛وملا يتخذ عند املصيبة وضيمه بكسر الضاد املعجمة أيضا  

ومنه مسي  ،الجتماع الناس هبا ؛بضم الدال وفتحها ،بةدوملا يتخذ بال سبب مأ ،واملصيبة
 .(1)الرضية والقجلمعه األخالق احلسنة واأل ؛ب[ األدب أداب  /270]

متفق  ،((ا دعي أحدكم إىل الوليمة فليأهتا)إذ): لقوله  قوله: واإلجابة إليه فرض عني
 .(4) (3)()إذا دعي أحدكم إىل وليمة عرس فليجب()وملسلم  ،(2)عليه

ذلك وابلبعض يظهر  ،ألن املقصود ظهور احلال ومتييزه عن السفاح ؛وقيل كفاية قوله:
فإن  ،قال الزركشي: اخلالف حيث قلنا: ال جتب الوليمة ،(6)وقيل : سنة. (5)ويشهر

، (8)للمتويل وغريه وأصلها تبعا   (7)، أشار إليه يف الروضةواحدا   أوجبناها وجبت اإلجابة قوال  
لى اخلالف، : عوقيل .(9)أما غريها فال جيب اإلجابة على املذهب ،وهذا يف وليمة العرس



(، الروضة 8/344(، العزيز شرح الوجيز )13/187( ، هناية املطلب )9/555احلاوي ) (1)
(7/332.) 

(، ومسلم 5173(، كتاب النكاح، ابب حق إجابة الوليمة، رقم )7/24أخرجه البخاري ) (2)
 (.1429(، كتاب النكاح، ابب األمر إبجابة الداعي، رقم )2/1052)

 (.1429(، كتاب النكاح، ابب األمر إبجابة الداعي، رقم )2/1053أخرجه مسلم ) (3)
(، 8/346. العزيز شرح الوجيز )والروايين وغريهم(، وصحح هذه القول العراقيون 317احملرر ص ) (4)

 (.7/333الروضة )
 (.9/481. البيان )الصيمري اهوحك( 7/333الروضة )  (5)
 (.7/333(، الروضة )5/275الوسيط ) (6)
 (.7/333الروضة )  (7)
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 778السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (8)

 .املخلفي
(، حترير الفتاوى 9/483(،  البيان )7/333(، الروضة )8/345العزيز شرح الوجيز ) (9)

(2/650.) 
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واختاره  ،(2)وقال يف البيان: إنه األظهر ،(1)وأتباعهبو حامد أوابلوجوب أجاب الشيخ 
كان أو غري   وعند أيب داود فليجب عرسا   .(3)السبكي إلطالق األحاديث الوجوب

 .(5)لكن الصحيح أهنا ال تلزم القاضي ،(4)عرس
ملا يف الصحيحني عن أيب هريرة:  ؛قوله: وإمنا جتب أو تسن بشرط أن ال ختص األغنياء

ومن َل أيت ]إنه كان يقول : شر الطعام طعام الوليمة يدعي له األغنياء ويرتك املساكني، ))
مجلة حالية  (7)[قوله : يدعى له األغنياء ويرتك املساكني (6)(الدعوة فقد عصى هللا ورسوله(

وخيرج عن التخصيص  ،َل يكن شر الطعام فلو دعا عاما   ،يدة بسببها يكون شر الطعامفم
ولو فرض أن أهل  ،أو أهل حرفته أغنيائهم وفقرائهم ،أو جريانه ،مجيع عشريتهأبن يدعو 

من  (8)[يكن]جاز وَل  ،فدعى الفقهاء وكلهم أغنياء ها  يأو كان فق ،حرفته كلهم أغنياء
 .(9)ال عذر له مسلما   حرا   عاقال   ن يكون املدعو ابلغا  أويشرتط  ،التخصيص املكروه
ألن الرافعي  ؛(10)اثنيا   قال السبكي: ميكن أن يكون هذا وحده شرطا   قوله: وأن يدعوه

فأما إذا بعث  ،أو أبن يبعث إليه غريه ،: من الشروط أن خيصه بنفسه ابلدعوةقال يف الشرح
 ،فقال لغريه أحضر ،وقال له أحضر معك من شئت أو دعا إنساان   ،رسوله ليحضر من شاء



 (.5/274الوسيط ) (1)
 (.9/483البيان ) (2)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .430االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (3)
كان أو   إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا  )):  (، أن النيب3/340روى أيب داود يف سننه ) (4)

 (.3738((، كتاب األطعمة، ابب إجابة الدعوة، رقم )ِنوه
 ( .2/650حترير الفتاوى ) (5)
(، ومسلم 5177(، كتاب النكاح، ابب ترك إجابة الدعوة، رقم )7/25أخرجه البخاري ) (6)

 (.1432(، كتاب النكاح، ابب األمر إبجابة الداعي، رقم )2/1054)
 سقط من )ب(. (7)
 سقط من )ب(. (8)
 (.7/333(، الروضة )8/346(، العزيز شرح الوجيز )317(، احملرر ص )9/557احلاوي ) (9)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .430االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (10)
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ا  ذي والوحشةأالمتناع واحلالة هذه ال تورث التاألن  ؛وال يستحب ،فال جيب اإلجابة
وإال فاألسبق،  ،احلضور وجبت إجابتها  (2)[قدر على]وإذا دعاه اثنان يف يوم فإن  .(1)ه

 .(3)مث األقرب دارا   أجاب األقرب رمحا   فإن جاءا معا  
 .(4)شرط اثلث وال خالف فيه قوله: يف اليوم األول

ويكره يف  ،ال كاستحباهبا يف األول ،أي بل يستحب يف الثاينقوله: فإن أومل ثالثة مل جيب 
ويف الثالث رايء  ،ويف الثاين معروف ،)الوليمة يف اليوم األول حق)قال:  روي أنه  الثالث
يقال  ،من حديث رجل من ثقيف ،(9)والنسائي (8)وأبو داود (7( )6)رواه أمحد (5)((ومسعة



 (.8/346العزيز شرح الوجيز ) (1)
 سقط من )ب(. (2)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .432االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (3)
 (.317احملرر ص ) (4)
 ( .1097(، كتاب النكاح، ابب ما جاء يف الوليمة، رقم )2/394أخرجه الرتمذي ) (5)
 وأحد صدقا، اإلسالم وشيخ حقا اإلمام. البغدادي مث الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد: هو (6)

 سنة تويف. املسند: تصانيفه من. وغريه الشافعي على تتلمذ. والفقه احلديث يف األعالم األئمة
 .(127) ص األربعة األئمة مناقب ،(11/177) النبالء أعالم سري: انظر. ه 241

 ( .33/435املسند ) (7)
 ( .3745(، كتاب األطعمة، ابب كم تستحب الوليمة، رقم )3/341سنن أيب داود ) (8)
 ( .6561(، كتاب الوليمة، ابب عدد أايم الوليمة، رقم )3/341السنن الكربى ) (9)
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يقال إنه مرسل ورواه ابن ماجة عن أيب هريرة وروي عن : (2)قال ابن عبد الرب ،(1)امسه زهري
 .(3)غريمها

إذا كان للتقرب  ،يعين إمنا جيب أو تسن قوله: وأن ال حيضره خلوف أو طمع يف جاهه
 .(4)والتودد املطلوب بني املسلمني عموما  

أي فإن كان فيتعذر يف  به جمالسته قال يكون مث من يتأذى به أو ال يليأقوله: و 
 .(5)التخلف

)من كان يؤمن ابهلل واليوم ): لقوله  ؛(6)أي كشرب اخلمر واملالهي قوله: وال منكرا  
( 8)وصححه احلاكم ،(7)حسنه الرتمذي (.اآلخر فال يقعدن على مائدة تدار عليها اخلمر(

 .(2)قاله يف اإلحياء ،ومن املنكر أن يكون هناك من يضحك ابلفحش والكذب .(1)



وال  ،ال يصح إسناده(، قال البخاري: 33/435هو: زهري بن عثمان، من البصريني. املسند ) (1)
 ( .9/243. فتح الباري )يعين لزهري ،يصح له صحبة

 احلديث يف عصره إمام. القرطيب النََّمري عمر، أبو الرب، عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف: هو (2)
 تويف. والتمهيد االستذكار: منها مفيدة، كثرية  مؤلفات له. وشنرتين األشبونة قضاء توىل واألثر،

 .(440) ص املذهب الديباج ،(18/153) النبالء أعالم سري: انظر. ه 464 سنة
 (.3/413انظر: التخليص احلبري ) (3)
 (.7/376(، النجم الوهاج )317احملرر ص ) (4)
 (.8/348(، العزيز شرح الوجيز )317احملرر ص ) (5)
 (.8/347(، العزيز شرح الوجيز )317(، احملرر ص )5/275الوسيط ) (6)
 (.2801(، أبواب األدب، ابب ما جاء يف دخول احلمام، حديث رقم )4/410رواه الرتمذي ) (7)
 سنة األول ربيع يف ولد النيسابوري، احلاكم هللا عبد أبو احلافظ حممد بن هللا عبد بن حممدهو:  (8)

، احلديث طلب يف ورحل، ثالثني سنة مساعه وأول صغره يف العلم طلب وثالمثائة، وعشرين إحدى
 أخذ وممن وغريهم، الصعلوكي سهل وأيب النيسابوري الوليد وأيب هريرة أيب بن علي أيب على تفقه
 الصحيحني، على واملستدرك احلديث، علوم معرفة: مؤلفاته من البيهقي، بكر أبو احلافظ عنه

 . صفر شهر يف وأربعمائة مخس سنة تويف. وغريها الشافعي وفضائل اإلكليل، وكتاب
 .(1/197) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ،(17/162) النبالء أعالم سري: انظر
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فإن َل يزل حبضوره وال  ،إذا علم ابملنكر قبل حضوره قوله: فإن كان يزول حلضوره فليحضر
وإن كان يزول حبضوره إذا حضر  ،فاألصح أنه ال جيوز له احلضور ،له قدرة على إزالته

ة فإذا علم من نفسه القدرة على إزال ،اإلجابة واستحباهبا مستمر يف حقه  (3)فوجوب
وقول  .(4)لفرض اإلجابة وفرض إزالة املنكر ؛وجب عليه احلضور ،أو أنه يزال ألجله ،املنكر

أو َل  ،وإن َل يعلم ابملنكر إال بعد حضوره ،املصنف: فليحضر ميكن أن حيمل على الوجوب
 .. قاله الرافعي(5)ففي جواز قعوده الوجهان ،وال قدر على تغيريه ،حيدث املنكر إال حبضرته

 .(7)وهو كذلك قاله السبكي ،(6)أن األصح أنه ال جيوز له القعود :ومقتضاه
وهو  (8)هنى أن جيلس عليه. رواه البخاري ألن النيب  حريرقوله: ومن املنكر فراش 

وعلى القول ابجلواز للنساء إن كانت  ،ظاهر على القول أبن ذلك حرام على الرجال والنساء
وال يكفي أن  ،فليس مبنكر يف حقهن، إن كانت للرجال فمنكر يف حقهم ،الدعوة َلن

 ،(9)فيجب إنكاره ،ألن فرشه هناك إعداد الستعمال الرجال له احملرم ؛حيضر وال جيلس عليه
وليس املراد  ،يف ختلفه ويكون عذرا   ،أو ألنه منكر ميتنع من يعتقد حترميه من احلضور ألجله

لفظ  :فلو حذف املصنف ،در به حرام على النوعنيسرت اجلنعم  ،أنه ينكره على غريه
فإنه حرام كما صرح به احلليمي  ،ليشمل فرش جلود النمور ،الفراش أو قال فرش غري حالل



 (.4/320املستدرك ) (1)
 (.2/341إحياء علوم الدين ) (2)
 أ[-323] (3)
(، الروضة 8/347(، العزيز شرح الوجيز )5/275(، الوسيط )13/190هناية املطلب ) (4)

(9/562.) 
 (.7/335األول: جواز البقاء، والثاين: التحرمي، وهو األصح قاله النووي. الروضة ) (5)
 (.8/348العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .435االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (7)
 ( .5175(،كتاب النكاح، ابب إجابة الدعوة، رقم )7/24صحيح البخاري ) (8)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .436االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (9)
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كان أوىل ألن احملرم الفرش الذي هو املصدر ال الفراش نفسه فقد   ،(2)وغريمها (1)وابن املنذر
ال أكره للمدعو أن  :فقال الشافعي ،در بغريهوأما سرت اجل ،وال إنكار فيه تكون مطواي  

واقتصر عليه املصنف يف الروضة آخر ابب  ،(3)وكرهه بعضهم ملا فيه من اخليالء ،يدخلها
 .(7)قاله الزركشي ،(6)التحرمي (5)وحكى عن الشيخ نصر ،(4)صالة اخلوف

أي سواء   قوله: وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو سرت أو ثوب ملبوس
)إن أصحاب هذه الصورة يوم القيامة يعذبون يقال ): قال  ،كان احليوان آدميا أو غريه

)إن البيت الذي فيه هذه الصور ال يدخلها ): وقال  ،(8) (خلقتم( ا ماَلم أحيو 
للمنفعة   (1)وجوزه أبو حامد ،أو منفعة ،وسواء كان السرت لزينة .(9)متفق عليه (املالئكة(



 يف بنقله يقتدى وممن األعالم األئمة أحد. النَ ْيَسابوري بكر وأب املنذر، بن إبراهيم بن حممد: هو (1)
 وهو واألوسط اخلالف، معرفة يف اإلشراف: منها كتبا  صنف. أحدا يقلد ال جمتهدا وكان. الفقه
 ،(118) ص للشريازي الفقهاء، طبقات: انظر. املعتمد على ه 318 سنة تويف. اإلشراف أصل

 .(1/99) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات
 (.7/380النجم الوهاج ) (2)
 (.6/196األم ) (3)
 (.2/67الروضة ) (4)
هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود الفقيه أبو الفتح املقدسي النابلسي، شيخ املذهب  (5)

الشافعي ابلشام، تفقه على سليم بن أيوب الرازي والدارمي، من تصانيفه: التهذيب، والتقريب، 
 ه. 490تويف سنة 

 (.1/274هبة )(، طبقات الشافعية البن قاضي ش2/425انظر: هتذيب األمساء واللغات )
 (.7/380انظر: النجم الوهاج ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (7)

(793.) 
(،كتاب البيوع، ابب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم 3/63أخرجه البخاري ) (8)

(2105. ) 
(،كتاب البيوع، ابب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم 3/63أخرجه البخاري ) (9)

 (، ومسلم 2105)
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: ال خيرجه عن  يف ابب االنتفاع ابلسرت (2)املاوردي هورد ،او وقاية من حر أو بردكسرت ابب 
، الوسادة ابلكبرية املنصوبة ،وغريمها (4)والروضة (3)وقيد يف احملرر ،معظما   كونه مصااب  

ويدل له حديث النمرقة اليت عليها التصاوير امتنع  ،وإطالق الكتاب يقتضي عدم الفرق
، وقال يف التحرير عن (6)، قاله الزركشي(5)من الدخول ألجلها وهي وسادة صغرية النيب 

ومراده اجلواز يف  ،ومها لفظان مرتادفان ،املنهاج يف اجلائز ابملخدة ويف املمنوع ابلوسادة
 .(7)واملنع يف الوسادة الكبرية املنصوبة ،املخدة الصغرية اليت تتكأ عليها
: وليكن يف معناها الطبق واخلوان قال الرافعي ساط وخمدةقوله: وجيوز ما على أرض وب

 )قدم رسول هللا )رضي هللا عنها قالت:  (9)وذكر األصحاب حديث عائشة ،(8)والقصعة


(، كتاب اللباس والزينة، ابب ال تدخل املالئكة بيتا  فيه كلب وال صورة، رقم 3/1669)
(2107.) 

 (.7/335(، الروضة )9/565احلاوي ) (1)
 (.9/565احلاوي ) (2)
 (.317احملرر ص ) (3)
 (.7/335الروضة ) (4)
(،كتاب البيوع، ابب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم 3/63أخرجه البخاري ) (5)

(2105. ) 
(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 796السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (6)

 املخلفي.
 (.2/652حترير الفتاوى ) (7)
 (.8/349العزيز شرح الوجيز ) (8)
 بن تيم بن سعد بن كعب  بن عمرو بن عامر بن قحافة أيب هي أم املؤمنني عائشة بن أيب بكر بن (9)

 أبربع املبعث بعد ولدت الكنانية، عومير بن عامر بنت رومان أم لؤي ، أمها بن كعب  بن مرة
وهي بنت ست ودخل هبا وهي بنت تسع ، وكانت من أفقه  مخس ، تزوجها النيب  أو سنني

، وعن أبيها وغريه ،  ، وهي الطاهرة املطهرة ، روة عن النيب  الناس ، وهي حبيبة رسول هللا 
روى عنها من الصحابة : عمر بن اخلطاب وابنه عبدهللا ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وغريهم ، 

 رمضان ، ودفنت يف البقيع . من خلت عشرة لسبع الاثءالث ليلة يف ومخسني مثان تويف سنة
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فقطعناه  :قالت ،فلما رآه هتكه ،وقد سرتت بقرام على سهوة يل فيه متاثيل ،من سفر
وهذا ال دليل فيه الحتمال أن يكون  :قال السبكي (.فجعلنا منه وسادة أو وسادتني(

أ [271/ ]، وقوله (2)وسادة امتهاان َلا وجعلت ،(1)[فزالت]القطع يف موضع الصورة 
 عام يشمل ذلك. ،(3) (ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب وال صورة())

ألن مقطوع الرأس ليس صورة حيوان وال هي  ؛أي على الصحيح قوله: ومقطوع الرأس
و أ ،وأما اجللوس عليه ،قال السبكي: وال شك أن التصوير حرام يف ذلك كله .(4)ذات روح

 ،من الدخول يف مكان هو فيه إال امتناع النيب  ،فال أعرف هنيا عنه ،أو النظر إليه ،عنده
وقد يكون ال  ،وقد يكون مع التحرمي ،من غري حترمي (5)[التنزه]فقد يكون ذلك على سبيل 

ويف دخول . (6)ا ه وهو الظاهر ،فيشمل ما إذا كان على األرض ،جيب عليه تغيري املنكر
قال  (8( )7)ابلتحرمي قال الشيخ أبو حممد :وجهان ،البيت الذي فيه الصور املمنوعة



 ( .8/46( ، الطبقات الكربى )8/231ينظر : اإلصابة يف متييز الصحابة )
 يف )ب(: فصارت.(1)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .438االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (2)
التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم (،كتاب البيوع، ابب 3/63أخرجه البخاري ) (3)

(2105. ) 
 (.7/335العزيز شرح الوجيز ) (4)
 يف )ب(: النفرة. (5)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .439االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (6)
 (.5/277الوسيط ) (7)
 من قبيلة من أصله،  اجلويين مدحم أبو الشيخ يوسف بن هللا عبد بن يوسف بن هللا عبدهو:  (8)

 إماما   كان،   وغريهم، والقفال، الصعلوكي الطيب أيب و، األبيوردي يعقوب أيب على تفقه، العرب
 ثالثني و مثان سنة، القعدة ذي يف بنيسابور  تويف، العبادة يف جمتهدا  ،  األدب و والفقه التفسري يف
.  ذلك وغري،  كبريا    تفسريا   وصن ف، والتبصرة، الفقه يف وتعليقة، الفروق:  مؤلفاته من، أربعمائة و

 . (1/214) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات: انظر
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 (3)وابلكراهة قال صاحب التقريب. عن عامة األصحاب (2)نقله يف البيان (1)الزركشي
ولو كانت الصورة يف املمر دون موضع اجللوس  ،(6)والغزايل (5)ورجحه اإلمام (4)والصيدالين

 فال أبس ابلدخول واجللوس وال يرتك إجابة الدعوة هبذا السبب.
 مسعت رسول هللا  رضي هللا عنهما روى الشيخان عن ابن عباس قوله: وصور شجر

 .(7)(من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ()يقول: )
فاصنع الشجر وما ال  فاعال  )إن كنت ال بد ): وقال يعين للسائل: وملسلم يف طريق آخر

 .(9)يكره تصوير الشجر :وقيل .(8)((نفس له



(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 800السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (1)
 املخلفي.

 (.9/488البيان ) (2)
، أبيه حياة يف برع، زمانه يف الدنيا أئمة أحد، علي بن حممد الشاشي الكبري القفال بن القاسم هو (3)

 فقهاء به فتخرج، للرافعي الكبري الشرح حبجم وهو املزين ملختصر شرح وهو التقريب كتابه  ألف
، (3/472) الكربى الشافعية طبقات:  انظر.  حسنا   به العراق أهل طريقة وازدادت، خراسان
 (.1/191) شهبة قاضي ابن طبقات

(، حتقيق الطالب: 439(، االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص )5/277انظر: الروضة ) (4)
 عبداحلميد الغامدي.

 (.13/191هناية املطلب ) (5)
 (.5/277الوسيط ) (6)
 ( .5963(،كتاب اللباس، ابب من صور صورة، رقم )7/169أخرجه البخاري ) (7)
تدخل املالئكة بيت يف كلب وال صورة، رقم (،كتاب اللباس، ابب ال 3/1670صحيح مسلم ) (8)

(2110. ) 
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .440االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (9)
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وال خالف يف حترمي التصوير على احليطان  ،لألحاديث ؛قوله: وحيرم تصوير حيوان
و حترمي  ،وصحح املصنف حترمي نسخ الصور يف الثياب ،وال يستحق أجرة ،والسقوف

 .(1)التصوير على األرض وغريها
)إذا دعي أحدكم إىل طعام فليجب فإن كان ): قال  قوله: وال تسقط إجابة بصوم

ففي رواية ابن  ،ومعىن يصل يدع ،(2)رواه مسلم (فليصل( فليطعم وإن كان صائما   مفطرا  
فقال  ،كما إذا شتمه إنسان  ،وال يكره أن يقول إين صائم ،(4)فليدع َلم ابلربكة :(3)السين

 .(6)عن األصحاب نقله الزركشي (5)إين صائم حكاه القاضي أبو الطيب



(، 440(، االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص )7/336(، الروضة )12/202احلاوي ) (1)
 حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي .

 (.1431(، كتاب النكاح، ابب إجابة الدعوة. رقم )2/1054أخرجه مسلم ) (2)
 ولد بكر، أبو القضاة قاضي الدمشقي، الدولة سين بن هللا هب بن حيىي بن أمحد بن حممدهو:  (3)

 شهبة قاضي ابن طبقات: انظر. (ه 680) سنة تويف دمشق، مث حلب قضاء ويل ه ،615 سنة
 (.4/171) احلفاظ تذكرة ،(2/147)

 (.4/409(، مغين احملتاج )7/384النجم الوهاج ) (4)
ه(، من أهل 450-348هو: طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطربي ، القاضي أبو الطيب ) (5)

طربستان ، أحد أئمة املذهب و شيوخه و املشاهري الكبار. و عنه أخذ العراقيون الكبار العلم 
، وقرأ على أيب القاسم بن كج، جبرجان، و حضر ومحلوا املذهب، مسع من أيب احلسن الدارقطين

جملس أيب حامد اإلسفراييين، روى عنه اخلطيب البغدادي، و أبو إسحاق الشريازي. له : التعليق 
الكبري، يقع ِنو عشر جملدات، كتاب جليل، وتعليقة عظيمة، كثرية االستدالل و األقيسة. و 

 الطربي : نسبة إىل طربستان.
(، طبقات 2/527(، هتذيب األمساء و اللغات )1/491الفقهاء الشافعية ) انظر: طبقات     

(، وفيات األعيان 1/226( ، طبقات الشافعية البن قاضي شبهة )5/12الشافعية الكربى )
(4/197.) 

(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 803السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (6)
 املخلفي.
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ملا روى الدارقطين أنه أمسك من  قوله: فإن شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل
)تكلف أخوك املسلم وتقول إين صائم أفطر ): وقال إين صائم فقال  حضر معه 

 أما إذا َل يشق عليه فيستحب إمتام الصوم.  ،(1)(وأقض يوما مكانه(
وجرى  ،والذي قاله الشافعي يف األم ،جلماعة من املراوزة قال الزركشي: كذا قاله الرافعي تبعا  

فإن كان صوم  ،(2)ا ه : إن الفطر أفضل من غري تفصيلوالروايين يف احللية ،ه العراقيونعلي
 ،وقضاء رمضان ،كالنذر املطلق  وإن كان موسعا   ،حرم الفطر إمجاعا   ،فرض مضيق كرمضان

والصحيح  ،وإن جوزان اخلروج منه فقبل هو كصوم النفل ،فإن َل جيوز اخلروج منه حرم الفطر
وإن َل يكن املدعو  ،ألن ذمته مشغولة ؛ما قاله القاضي حسني: إنه يكره اخلروج منه

 ،وظاهر احلديث الوجوب ،(5)أنه يستحب له األكل وال جيب (4)فاألصح ،(3)صائما  
 (8)قال اإلمام ،(7)واختاره يف التصحيح ،(6)وصححه يف شرح مسلم يف كتاب الصيام

ولفظ املتويل يقتضي تعميم  ،وهذا يف وليمة العرس ،: وأقله لقمة(1)وغريمها (9)والبغوي
 اخلالف يف مجيع الضيافات.



، السنن الكربى للبيهقي ، وهو ضعيف(2241(،كتاب الصيام، رقم )3/140ين )سنن الدارقط (1)
(7/430.) 

(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 804السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (2)
 املخلفي.

(، حتقيق 442(، االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص )8/351انظر: العزيز شرح الوجيز ) (3)
 بداحلميد الغامدي.الطالب: ع

 (.7/337(، الروضة )8/351(، العزيز شرح الوجيز )5/527التهذيب ) (4)
والقول الثاين: أنه جيب عليه األكل، والقول الثالث: أن األكل من فروض الكفاايت. والصحيح  (5)

 (.9/561األول. احلاوي )
 (.8/28شرح مسلم ) (6)
 (.2/44تصحيح التنبيه ) (7)
 (.13/195هناية املطلب ) (8)
 (.5/527التهذيب ) (9)
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فإن علم أن عني  ،كما يكره معاملته  ،إذا دعاه من أكثر ماله حرام كرهت إجابته فرع:
َل  ،فإن َل يعلم حال الطعام وغلب احلالل :ويف التتمة .(2)حرمت إجابته ،الطعام حرام

قال يف التحرير: وفيما ذكره يف الشبهة  ،(3)يتأكد اإلجابة أو احلرام أو الشبهة كرهت
 .(4)نظر

إذا دعي ): )ولقوله  ،اكتفاء بقرينة التقدمي ؛قوله: وأيكل الضيف مما قدم له بال لفظ
نعم لو كان ينتظر غريه فال  ،(5)( رواه أبو داود(مع الرسول فذلك إذن فيهء أحدكم فجا

مما يفهم أنه ال جيوز له أكل  ، وقوله(6)ال بد من اإلذن لفظا   :وقيل .أيكل حىت حيضر
، وقال املصنف: صرح ك للعرفوال بد من النظر يف ذل ،(7)وبه صرح ابن الصباغ ،اجلميع

نعم إن كان أيكل قدر عشرة  ،وأنه لو زاد َل يضمن ،بتحرمي الزايدة على الشبع (8)املاوردي
فال جيوز له أن أيكل فوق ما يقتضيه العرف يف  ،وصاحب الطعام ال يشعر بذلك ،أنفس

 .(9)النتفاء اإلذن اللفظي والعريف قاله الزركشي ،مقدار األكل



 (. 7/337(، الروضة )8/351النووي والرافعي . انظر: العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.7/337(، الروضة )8/353(، العزيز شرح الوجيز )5/527التهذيب ) (2)
 َل أقف عليه . (3)
 َل أقف عليه . (4)
 ( .5190ب إذا دعي الرجل، رقم )(، كتاب األدب، اب4/348سنن أيب داود ) (5)
 .(7/338النووي: وهو شاذ. الروضة )(، وقال 8/352(، العزيز شرح الوجيز )5/279الوسيط ) (6)
هو: عبد السيد حممد بن عبد الواحد البغدادي، أبو النضر بن الصباغ، فقيه الشافعية يف العراق،  (7)

 ه .477لكامل يف اخلالف، تويف سنة: من أكابر أصحاب الوجوه، له الشامل يف الفروع، و ا
(، اخلزائن 2/251(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )5/122انظر: طبقات الشافعية الكربى )  

 ( .54/83السنية )
 ( .9/561احلاوي ) (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق، حتقيق الطالب: عبداللطيف املخلفي ص  (9)

(806.) 
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قال اجلمهور  ،وهل ميلك ما أيكله ،ألنه املأذون فيه عرفا   ؛يتصرف فيه إال أبكلقوله: وال 
 .بوضعه يف الفم :وقيل .ابألخذ :وقيل .قيل: ابلوضع بني يديه ،فيه أوجه ،ومب ميلكه ،نعم

قال السبكي: . (1)وزيف املتويل ما سوى األخري ،ابالزرداد يتبني حصول امللك قبله :وقيل
لرجوع وهذا كله . قال الرافعي: وعلى األوجه ينبين التمكن من ا(2)ه لهوذلك يقتضي ترجيح

مقالة القفال أنه ال ميلك بل هو  ،ورجح الرافعي يف كتاب اإلميان. (3)يف القدر املأكول
 .(4)إتالف إبابحة املالك

أعلم أنه ليس للضيف التصرف يف الطعام مبا سوى  قوله: وله أخذ ما يعلم رضاه به
وخيتلف  ،إال إذا أخذ ما يعلم رضى املالك به ،فال جيوز أن حيمل معه منه شيئا   ،األكل

فإن شك يف وقوعه يف حمل املساحمة  ،والدعوة ،وحبال املضيف ،وجنسه ،ذلك بقدر املأخوذ
 .(6)وليس له إطعام السائل واَلرة ،(5)فالصحيح التحرمي

 .(7)إمجاع األصحاب عليهنقل املاوردي  قوله: وحيل نثر سكر وغريه يف األمالك
فألنه َل يرد فيه هني  ؛أما أنه ال يكره ،يعين لكنه خالف األوىل صحقوله: وال يكره يف األ

 .(8)فألنه قد يورث الوحشة والعداوة ؛وأما أنه خالف األوىل ،مقصود
 .(9)رواه أبو داود ((.من شاء اقتطع)) :قال ،ملا ِنر البدانت ألنه  ؛قوله: وحيل التقاطه

أابح َلم اللوز والسكر فلهم : فأابح َلم األخذ من حلومهن فكذا إذا (1)قال ابن املنذر


 ( .7/338(، الروضة )8/352العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي.444االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (2)
 ( .8/352العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ( .8/352العزيز شرح الوجيز ) (4)
 ( .7/387(، النجم الوهاج )9/561احلاوي ) (5)
 ( .7/387النجم الوهاج ) (6)
 ( .9/565احلاوي ) (7)
 (.9/566(، احلاوي )6/227األم ) (8)
(، كتاب املناسك، ابب يف اَلدي إذا عطب قبل أن يبلغ. رقم 2/148سنن أيب داود ) (9)

(1765.) 
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وقال الشافعي: إذا نثر على الناس يف الفرح فأخذه بعض من حضره َل يكن هذا . (2)أخذه
 .(3)يزعم أن هذا مباح ألن مالكه إمنا طرحه ملن أخذه ألن كثريا   ؛به شهادة واحد جترحمما 

قال  .(4)وحيتمل أن يريد ترك االلتقاط ،حيتمل أن يكون مراده ترك النثر ،أوىل قوله: وتركه
إىل  حيتمل أن يكون راجعا   ،لو ترك كان أحب إيل :(5)القاضي احلسني يف قول الشافعي

: يف (7)السبكي: قال الشافعيوقال  .والصحيح أنه إىل االلتقاط والنثر معا   .(6)االلتقاط
أما بفضل  ،فأكرهه ملن أخذه من قبل أنه ال أيخذه إال بغلبة ملن حضرهااللتقاط أما أان 

وليس  .(8)انتهى ،وإمنا قصد اجلماعة ،واملالك َل يقصد به قصده ،قلة حياءأو بفضل  ،قوة
 يف إابحة ذلك حديث صحيح.

 



هو أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ، اجملمع على إمامته و جاللته و وفرة علمه و  (1)
لمي احلديث و الفقه، و له املصنفات املهمة يف اإلمجاع و اخلالف و بيان مجعه بني التمكن يف  ع

ه و عداده يف 242مذاهب العلماء، منها األوسط و األشراف وكتاب اإلمجاع و غريها، ولد سنة 
 ه( . 309فقهاء الشافعية، تويف سنة )

طبقات الشافعية (، 14/491(، سري أعالم النبالء )2/485انظر: هتذيب األمساء و اللغات )   
 ( .1/98(، طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/102الكربى )

(، حتقيق الطالب: عبداللطيف 811انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النكاح والصداق ص ) (2)
 املخلفي.

 ( .6/227األم ) (3)
 (  .7/342(، الروضة )8/355العزيز شرح الوجيز ) (4)
(، حتقيق الطالب: عبداحلميد 455بتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص )(، اال9/565احلاوي ) (5)

 الغامدي .
 ( .13/192هناية املطلب ) (6)
 ( .6/227األم ) (7)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي.455االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (8)
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ب[ يف العقد ويف الزفاف /271قال البغوي يف فتاويه ضرب الدف يف النكاح جائز ] فرع:
واملنقول عن فعل  ،: َل يتعرض الفقهاء لوقت الوليمةوقال السبكي. (1)منه قبل وبعدقريبا 
 ،يف الدف أهنا جتوز قبله وبعده (2)وأخذت مما قاله البغوي .إهنا بعد الدخول النيب 

وعن بعض املالكية خالف يف أهنا للعقد أو  .من حني العقد ويكون وقتها موسعا  
.(5) وهللا سبحانه أعلم .(4)ا ه (3)للدخول



 ( .5/529التهذيب ) (1)
 ( .5/529التهذيب ) (2)
 (.5/243(، التاج واإلكليل )1/285جامع األمهات ) (3)
 (، حتقيق الطالب: عبداحلميد الغامدي.461االبتهاج للسبكي، كتاب الصداق، ص ) (4)
 أ[-324] (5)
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 ( )والنشوز ( )كتاب القسم
ألن الباء تدخل على  ؛صوابه ختتص الزوجات بالقسم ،يختص القسم بزوجات: قوله

أشعر بأنه  ،( )﴾فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلا تَ ْعِدُلوا فَ َواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْْيَاُنُكمْ ﴿: قال تعاىل ،املقصود
فلو بات عند الزوجات مل يلزمه  ،تولدات وغريهنسَّل جيب العدل يف ملك اليمني سواء امل

  .( )ولو بات عندهن مل يلزمه القضاء للزوجات ،أن يبيت عندهن
إىل أن القسم َّل جيب ابتداء  أشارومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي : قوله

فال جيوز ختصيص  ،وإمنا جيب التسوية بينهن ،الشرعبل يكتفي بداعية الطبع عن إجياب 
وقال  .فاملشهود وجوبه يف حقه وأما النيب  ،( )واحدة بليلة وَّل ببعض ليلة هذا يف حقنا

 ،( )يةاآل( )﴾تُ ْرِجي َمْن َتَشاُء ِمن ُْهنا ﴿: تعاىللقوله  ؛عليه مل يكن واجباً  :اإلصطخري
 ،أن القسم إمنا جيب إذا بات عند واحدة منهن املصنف يوهموكالم  ،( )واختاره السبكي



وأما بالكسر فالنصيب، والقسم . مصدر قسمت الشيءالَقسم بفتح القاف، وسكون السني،  ( )
 (.7 4/4)، مغين احملتاج (7/797)النجم الوهاج . اليمني: بفتح القاف، والسني

تنشز نشوزًا، إذا  ،اَّلرتفاع عن أداء احلق، من النشز وهو املكان املرتفع، نشزت املرأة: النشوز ( )
، (7/797)النجم الوهاج . إذا أضر هبا وجفاها: استصعبت على بعلها وأبغضته، ونشز بعلها

 (.7 4/4)مغين احملتاج 
 (.7)سورة النساء آية رقم  (7)
 (.7/745)، الروضة (8/758)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.7/745)، الروضة (8/758)العزيز شرح الوجيز  (5)
 (. 5)سورة األحزاب آية رقم  ( )
 (.783/ )هناية احملتاج : انظر (7)
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(7  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص  (8)
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إَّل   ،( )[هبا]وَّل جيوز ختصيص واحدة بالبداءة  ،وليس كذلك بل جيب عند ارادته ذلك
 .كما سيأيت  ( )بالقرعة على األصح

فجاز له  ،ألن السكىن واَّلستمتاع حقه ؛ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم: قوله
وْيكن : قال الرافعي .( )وَّل جيوز له اإلعراض عنهن ،جيب عليه القسم بينهن :وقيل .تركه

 ،وعن أيب حنيفة أن عليه أن يبيت عندها من كل أربع ليال ليلة ،أن جييء مثله يف الواحدة
 .( () )اعتزل نساءه شهراً  ألن النيب  ؛وعندنا ذلك مستحب

وقال املتويل  .من أن حيدث من ذلك ريبة وفساد خوفاً  ؛ويستحب أن ال يعطلهن: قوله
يؤاخذ بزيادة ميل  ،وإذا سوى بينهن يف الظاهر .( )وهو أظهر: قال الزركشي. ( )يكره

لكن   ( )[فإنه متعلق بنشاط وشهوة]وَّل جيب التسوية يف اجلماع  ،القلب إىل بعضهن
 .( )ويف سائر اَّلستمتاعات ،يستحب التسوية فيه

ألن املقصود األنس والسكن  ؛ويستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء: قوله
قسم املوىل عنها يوكذا  ،وهذه املعاين إمنا متنع الوطء ،والتحرز عن التخصيص املوحش

 .(  )فإن خيف منها فال قسم هلا ،اليت َّل خياف منها ،واملظاهر منها واحملرمة واجملنونة



 (.ب)سقط من  ( )
متعب ساعد احلسيين ص : طالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق ال: انظر ( )

(  8). 
 (.7/745)، الروضة (8/759)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (. 497)، رقم (تبتغي مرضاة أزواجك)، كتاب تفسري القرآن، باب ( 5 / )صحيح البخاري  (4)

 ( .3 8/7)العزيز شرح الوجيز  (5)
 ( .   )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب ( )
 ( .   )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (7)
 .والشهوة(: ب)يف  (8)
 (.745-7/744)، الروضة (3 8/7)العزيز شرح الوجيز  (9)
 (.7/745)، الروضة (3 8/7)العزيز شرح الوجيز ، ( 5/57)التهذيب  (3 )
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أو  ،أو أراد الدخول عليها فأغلقت الباب ومنعته ،من املسكن بأن خرجت ،ال ناشزة: قوله
وإذا عادت إىل  ،فال قسم هلا كما َّل نفقة ،أو امتنعت من التمكني ،ادعت عليه الطالق

 .( )إَّل أهنا َّل تأمث ،وامتناع اجملنونة كامتناع العاقلة ،مل تستحق القضاء ،الطاعة
 .( )أو ْيشي إليهما ،ن حيضرمها إليهأإما ب ،من له امرأتان ببلدين عليه أن يقسم هلما :فرع
  فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد فاألفضل المضي إليهن: قوله

ومن امتنعت فهي  ،أي وعليهن اإلجابة وله دعاؤهن: قوله .( )يفعل كذلك كان النيب 
 .( )ناشزة
إال لغرض كقرب مسكن من مضي  ،تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض واألصح: قوله
 :فوجهان :إذا دعا بعضهن إىل مسكنه ومضى إىل مسكن بعضهن ،أو خوف عليها ،إليها

مث الوجهان إذا مل . ( )جيوز :والثاين. ملا فيه من التخصيص والتفضيل ؛( )أصحهما التحرمي
ودعا  ،إليه فمضى إليها مها قريباً افإن كان بأن كان مسكن إحد ،عذربيكن التخصيص 

 ؛فحضر بيت الشابة ،وكذا لو كان حتته عجوز وشابة ،لزمها اإلجابة ( )[منزله]األخرى إىل 
فإن أبت بطل  ،ودعا العجوز لزمتها اإلجابة ،خروجها ةخلوف عليها أو لكراه ؛الشابة
 .( )حقها



 (. 7/74)، الروضة (3 8/7)، العزيز شرح الوجيز (5/578)التهذيب  ( )
 (.5/578)، التهذيب (9/555)حبر املذهب  ( )
 (.597 )، كتاب اهلبة، باب هبة املرأة لغري زوجها، رقم (59 /7)صحيح البخاري  (7)
 (.7/747)الروضة  ،(  8/7)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (. 7/74)الروضة . وبه قطع البغوي والسرخسي وغريمها (5)
 (.  8/7)العزيز شرح الوجيز . الشيخ أبو حامد وغريه من العراقينيوبه قال  ( )
 .منزهلا(: ب)يف  (7)
 (. 7/74)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (5/578)التهذيب  (8)
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ألن  ؛أي وَّل جيب عليهن اإلجابة ،ويدعوهن إليهويحرم أن يقيم بمسكن واحدة : قوله
 .( )بيت الضرة شاق عليهن

 إال برضاهما .ألن ذلك ليس من املعاشرة باملعروف ؛وأن يجمع ضرتين في مسكن: قوله
 ،واملراد البيت الواحد فلو كان يف الدار حجرة منفردة املرافق جاز ،أي فإن رضيتا بذلك جاز

يف مسكن واحد يؤكد ألن اجتماعهما  ؛نص عليه ،فإن رجعتا عن الرضا كان هلما ذلك
 ألن النيب  ؛لتنيأوقوله إَّل برضامها يعود إىل املس: ( )قال الزركشي. ( )الوحشة بينهما
، وفيه أنه َّل بد من رضائهن ولو كان له ( )جه أن ْيرض يف بيت عائشة فأذن لهاستأذن أزوا

 ،( )واستثناء تراضيهما ذكره الشافعي .( )ا ه ض َّل يسقط عنه القسموأن املري ،له عذر
أراد به إذا كان ْيكنه أن جيامع كل واحدة منهما حبيث َّل تراه  :وقال القاضي أبو الطيب

 .( )مها حبضرة األخرىاصريح يف حترمي وطء إحدوهو  ،أما إذا مل ْيكنه فال جيوز ،األخرى
والتقييد بالضرتني َّل  .( )( )لقول الرافعي أنه مكروه خالفاً  .وهو الصواب :قال الزركشي

وله  ،حيرم اجلمع بني الزوجة والسرية يف مسكن واحد: فإن املاوردي والروياين قاَّل .معىن له
 .(  )اجلمع بني إمائه يف مسكن واحد



 (. 7/74)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.7/748)، الروضة (5/579)التهذيب  ( )
 .مل أقف عليه (7)
 (.4453)، رقم ، كتاب املغازي، باب مرض النيب (7 / )صحيح البخاري  (4)
 ( .73 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (5)
 (.87 )خمتصر املزين ص  ( )
متعب ساعد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب(7/748)الروضة : انظر (7)

 (. 7 )احلسيين ص 
 ( .73 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (8)
 (.  8/7)العزيز شرح الوجيز  (9)
 (.9/555)، حبر املذهب (9/587)احلاوي  (3 )
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 حلصول املقصود بكل ؛وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها: قوله
وأن  ،( )بل يف املهذب يغنيه ،الثاين أوىل: وقال العراقيون .وكالمه يقتضي التخيري  ،( )منهما

 ؛إىل طلوعها ( )سرخسيوعن ال .( )وأن اعتبار الليل من غروب الشمس إىل طلوع الفجر
 .( )والوجه الرجوع فيه إىل العرف :قال الزركشي. ألن مراعاة الفجر يشق

 .( )غالباً  ( )ألن الليل سكن وهو حمل اَّلستمتاع ؛والنهار تبع ( )واألصل الليل: قوله
عماد القسم  يف ]يعين أن يكون  كالحارس فعكسه  وسكن نهاراا  فإن عمل ليلا : قوله

وقت النزول  ( )[واملسافر الذي معه زوجاته عماد القسم يف حقه ،حقه النهار والليل تابع
 .(  )كان أو كثرياً   قليالً  كان أو هناراً   ليالً 
يعين  إال لضرورة كمرضها المخوف وليس لألول دخول في نوبة على أخرى ليلا : قوله

وإن كان  أن من عماد قسمه الليل حيرم عليه أن يدخل يف نوبة واحدة على أخرى ليالً 
كاملرض   ،جيوز للحاجة وجيوز الدخول للضرورة بال خالف :وقيل. حلاجة كعيادة وغريها



 (.7437)، النجم الوهاج (7/748)، الروضة (8 7)، احملرر ص (9/577)احلاوي  ( )
 (.487/ )املهذب  ( )
 ( .77 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (7)
 (. 78/ )تاج ، هناية احمل(7/437)النجم الوهاج :  انظر (4)
 ( .77 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (5)
(. 7 )سورة يونس آية رقم . ُهَو الاِذي َجَعَل َلُكُم اللاْيَل لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوالن اَهاَر ُمْبِصرًا﴾﴿: قال تعاىل ( )

 (. 3 )سورة النبأ آية رقم . ﴾لَِباًسا﴿َوَجَعْلَنا اللاْيَل : وقوله تعاىل
 [ب-4 7] (7)
، الروضة (5 8/7)، العزيز شرح الوجيز (9  /7 )، هناية املطلب (9/577)احلاوي  (8)

(7/748.) 
 (.ب)تكرر يف  (9)
، الروضة (5 8/7)، العزيز شرح الوجيز (73 /7 )، هناية املطلب (9/577)احلاوي  (3 )

(7/748.) 
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 ولو احتمل املرض أن يكون خموفاً ، ( )به اجلرجاين صرح ،( )املخوف وخوف النهب واحلريق
ويف وجه َّل  :مث قال ،نقل الرافعي عن الغزايل أنه جيوز ،فأراد ان يدخل ليتبني حاله خموفاً 

 .( )وصححه السبكي .( )أنه خموف ( )[حتقق]يدخل إَّل إذا 
إذا تعدى فدخل لغري ضرورة ومكث  إن طال مكثه قضى وإال فل وحينئذ[ أ/ 7 ]:قوله
 در القاضي احلسنيوق ،( )يلكن يعص ،وَّل يقضي اليسري ،ال مكثهطويقضي إن  ،عصى

وعبارة الكتاب تقتضي ، والصحيح أنه َّل يتقدر بل يرجع إىل العرف ،( )املقضي بثلث الليل
لضرورة لكن إذا قضى مع  ( )[دخل]تقتضي اختصاص القضاء عند طول املكث مبا إذا 

َّل حيسب  :فقيل ،وهذا إذا مل جيامع اليت دخل عليها فإن جامعها. الضرورة فبدوهنا أوىل
واألصح أنه  .يقضي اجلماع يف نوبة اليت جامعها :وقيل .تلك الليلة على صاحبة النوبة
 .( )وَّل يكلف اجلماع فإنه يتعلق بالشهوة ،يقضي من نوبتها مثل تلك املدة

أي من أخذ متاع ويعرف خرب وتسليم  لوضع متاع ونحوه وله الدخول نهاراا : قوله
كان رسول اهلل )) :عن عائشة قالت (  )واحلاكم وصححه (  )ملا روي أبو داود ؛(  )نفقة



، الروضة (5 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 4 /7 )، هناية املطلب (9/577)احلاوي  ( )
(7/748.) 

 .مل أقف عليه  ( )
 .تبني(: ب)يف  (7)
 ( .5 8/7)العزيز شرح الوجيز  (4)
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(9  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص  (5)
 (.7/748)الروضة  ،(  8/7)، العزيز شرح الوجيز (9/577)احلاوي  ( )
 ( .  8/7)العزيز شرح الوجيز : انظر (7)
 .لضرورة(: ب)يف  (8)
 (.7/748)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (9/577)احلاوي  (9)
 ( .  8/7)، العزيز شرح الوجيز (9/577)احلاوي  (3 )
 (.75  )رقم . كتاب النكاح، باب القسم بني النساء  ،( 4 / )سنن أيب داود  (  )
 (.3 7 )، كتاب النكاح، رقم (37 / )املستدرك  (  )
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  يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل امرأة من غري مسيس حىت يبلغ إىل اليت هي نوبتها
 .( )وىلوإذا علم جواز الدخول للحاجة فللضرورة أ ((.فيبيت عندها

عبارته تشعر باجلواز عند  ،( )ألنه زائد على قدر احلاجة ؛وينبغي أن ال يطول مكثه: قوله
وجرى عليه مجهور  ،( )لكن صرح الشيخ أبو حامد بالتحرمي ،إَّل أنه خالف األوىل ،الطول

 .( )وأقره يف التصحيح ،( )العراقيني
يقتضي إذا طال كالليل  :وقيل .للمشقة والصحيح أنه ال يقتضي إذا دخل لحاجة: قوله

وحيمل  ،( )حلديث عائشة وأن له ما سوى وطء من استمتاع .( )وهو املنصوص يف األم
شاذ جيوز  :ويف وجه .( )ألنه يدعو إليه ؛َّل جيوز :والثاين .املسيس فيه على اجلماع

وهو املنصوص يف  ،لتعديه ؛دخل بل سبب إذا .أي زمن اإلقامة وأنه يقضي .( )اجلماع
 يقتضي الزمن لكن سبق يف الليل أنه َّل، وكالمه يقتضي الوجوب وإن قل ،(  )اإلمالء

 ( )القضاء عن نص يف األم (  )ونقل البلقيين .(  )قاله الزركشي ،اليسري فهنا أوىل
 .( )ألن النهار تابع ؛َّل يقضي :وقيل .( )وقيده مبا إذا مل يكن الزمان يسرياً  ،( )[أيضا]



 ( .  8/7)، العزيز شرح الوجيز (9/577)احلاوي  ( )
 ( . 9/57)احلاوي  ( )
 .مل أقف عليه  (7)
 (. 5/57)التهذيب ، (93 /5)، الوسيط ( 9/57)احلاوي  (4)
متعب ساعد احلسيين ص : طالباج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الالسراج الوه: انظر (5)

( 45). 
 (. 8 /5)األم   ( )
 (.75  )رقم . ، كتاب النكاح، باب القسم بني النساء( 4 / )ملا رواه أيب داود يف سننه   (7)
 (.7/753)الروضة  ،(7 8/7)العزيز شرح الوجيز . كتاب القاضي ابن كججاء هذا الوجه يف    (8)
 (.7/753)، الروضة (7 8/7)العزيز شرح الوجيز   (9)
 (.5  / )، حترير الفتاوى ( 8/77)العزيز شرح الوجيز : انظر (3 )
 ( .48 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (  )
 ( .5  / )حترير الفتاوى : انظر (  )
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هنارهم كليل  ،من عماد القسم يف حقه النهار كاحلارس والطحانني يف بعض البالد :فرع
 .( )وليلهم كنهار غريهم يف مجيع ما ذكرناه ،غريهم
لكن ينبغي أن َّل يطيل وأن  ،ألنه ليس مبقصود اا؛وال يجب التسوية في اإلقامة نهار : قوله

وأن َّل يعتاد الدخول على واحدة يف نوبة  ،يقيم قدر ما يقيم يف بيت صاحبة النوبة
 .( )وَّل يف نوبة واحدة الدخول على غريها ،األخريات

 .( )ألن أجزاء الليل يعسر ضبطها ؛أي وَّل جيوز تبعيضها وأقل نوب القسم ليلة: قوله
 .( )جيوز :وقيل
ألنه املنقول من فعل النيب  ؛من الزيادة عليها وهو أفضل: قوله

( ). 
جاز  ،ثالثاً  أو ثالثاً  ،ولو قسم ليلتني ليلتني: قال الرافعي .(  )ثالثاً  ،ويجوز ثلثاا : قوله

جيوز زيادة على َّل  :وقيل .ثواملنصوص كراهية الزيادة على الثال ،مدة قريبة األهن ؛نص عليه
 .(  )ا ه ليلة إَّل برضائهن

 .( )قوَّلن أو وجهان :وقيل .وهجراً  ( )ألن يف ذلك إحياشاً  ؛وال زيادة على المذهب: قوله
جيوز ما مل يبلغ  :وقيل .( )َّل جيوز الزيادة على سبعة :فقيل ،فإن جوزنا الزيادة .( )وجهان

 .( )أربعة أشهر


 ( .34 /5)األم  ( )
 (.ب)سقط من  ( )
 ( .8 7)احملرر ص  (7)
 ( .5  / )، حترير الفتاوى (7 8/7)العزيز شرح الوجيز  (4)
 ( .7 8/7)العزيز شرح الوجيز  (5)
 ( .  7/7)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (8 7)، احملرر ص ( 9/57)احلاوي  ( )
 (.8  /8)العزيز شرح الوجيز  ،(44 /7 )هناية املطلب  (7)
 (.8  /8)العزيز شرح الوجيز . القاضي ابن كجوهو حمكي عن  (8)
 (.597 )، كتاب اهلبة، باب هبة املرأة لغري زوجها، رقم (59 /7)صحيح البخاري  (9)
 ( .44 /7 )هناية املطلب  (3 )
 (.8  /8)العزيز شرح الوجيز  (  )
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ويبدأ مبن  ،يعين إذا أراد أن يبتدئ بالقسم فيقرع ،والصحيح وجوب قرعة للبتداء: قوله
مث بني األخريتني فإذا  ،فإذا مضت نوبتها أقرع بني الباقيات ،عن الرتجيح خرجت قرعته حترزاً 

نعم لو ظلم فبدأ بال قرعة أقرع  ،وَّل حاجة إىل إعادة القرعة ،متت النوبة راعى الرتتيب
 .( )فإذا مت الدور أقرع وكأنه ابتدأ القسم ،للباقيات

وما مل يبت عند بعضهن َّل يلزمه  ،ألنه جيوز له اإلعراض عنهن مجيعاً  ؛وقيل يتخير: قوله
 .( )شيء للباقيات

ولو تفاوتا يف اجلمال  ،يعين َّل يفضل امرأة على امرأة وال يفضل في قدر نوبة: قوله
 .( )ملا يف ذلك من إيغار صدورهن ؛والوجاهة

 إما بأن يكون عبداً  ،زوجتان حرة وأمة ( )[له] يعين إذا كان أمة لكن لحرة مثلا : قوله
مث  أو كان عبداً  ،مث نكح حرة ،وقد نكح أمة عند اجتماع شرائطها ،وإما بأن يكون حراً ،

للحرة ثلثا )): يف حديث مرسلورد  ،( )ولألمة ليلة ،فيجعل للحرة ليلتني ،عتق
فإن عتقت قبل متام نوبتها  ،إذا استحقت النفقة ،وإمنا تستحق األمة القسم ،(  )((القسم



، خمتار الصحاح ص (7 5)القاموس احمليط ص : انظر. خلوفاهلم واخللوة وا: من الوحشة وهي ( )
( 97.) 

 ( .44 /7 )هناية املطلب . يعود األمر إىل الزوج، سواء ثالث أم أكثر: وقيل ( )
 (. 7/75)، الروضة (44 /7 )هناية املطلب  (7)
 (. 7/75)الروضة  (4)
 (. 7/75)، الروضة (9 8/7)العزيز شرح الوجيز  (5)
 (. 7/75)، الروضة (9 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 9 /5)الوسيط  ( )
 ( .7/437)، النجم الوهاج ( 7/75)، الروضة (9 8/7)العزيز شرح الوجيز  (7)
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب (8)
 (.9 8/7)، العزيز شرح الوجيز (  9/5)البيان  (9)
قد عضد هذا املرسل قول صحايب، : قال املاوردي ،(   /3 )رواه البيهقي يف السنن الكربى  (3 )

إذا )): أنه قال رضي اهلل عنه وهو ما روى املنهال عن زر بن حبيش عن علي بن أيب طالب
وإذا عضد املرسل قول الصحايب صار  ((تزوجت احلرة على األمة قسم هلا يومني، ولألمة يوماً 
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والقياس   .( )َّل قضاء :قال املاوردي ،فلو عتقت فلم تعلم ،أو بعده فوجهان ،أحلقت باحلرة
 .( )أنه يقضي :كما قاله ابن الرفعة

ملا يف الصحيحني  ؛ويخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بل قضاء وثيب بثلث: قوله
وإذا تزوج  تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً  ( )السنة إذا)): قال  ( )عن أنس

فخصت بذلك  ،ألن البكر تستحي أكثر ؛( ) ((الثيب على البكر أقام عندها ثالثا مث قسم
وهي حق  ،فجعل هلا ثالث ،والثيب على بعض ذلك ،لرتتفع احلشمة وحتصل األلفة واألنس

 ،ة نسائهيقبل ( )[منها]وَّل جيب عليه قضاء شيء ،للجديدة خيصها به َّل تدخل يف القسم
. ( )على األصح وَّل فرق فيه بني احلرة واألمة ،على أن ذلك واجب على الزوج ( )واجلمهور

ظاهر كالم األكثرين  ،وجهان ( )[به] ولو فرق ففي اَّلحتساب ،الث والسبعويوايل بني الث



فاعتضد به وي عن علي رضي اهلل عنه وهو مر : ، وقال الرافعي(9/575)احلاوي . املرسل حجة
 : .، وقال املاوردي(8/773)العزيز شرح الوجيز . احلديث

 (.9/575)احلاوي  ( )
 (.7/748 )كفاية التنبيه   ( )
و أحد املكثرين من ، خادم رسول اهلل ، أبو محزة األنصاري اخلزرجي، أنس بن مالك بن النضر (7)

مث قطن ، شهد فتح الفتوح، و دعا له، املدينة و هو ابن عشر سنني قدم النيب ، الرواية عنه
 .ومناقبه و فضائله كثرية جداً ، سنة 33 وقد جاوز ، و كان آخر الصحابة موتاً هبا ، البصرة

اإلصبة ، (39 / )اَّلستيعاب ، ( 8 / )طبقات خليفة ، (7 /7)طبقات ابن سعد : انظر    
 ( .9 7/ )هتذيب التهذيب  ،(5  / )تقريب التهذيب ، (   / )

 [أ-5 7] (4)
، (7  5)، كتاب النكاح، باب إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (7/74)أخرجه البخاري  (5)

 ( .  4 )، كتاب النكاح، باب حق البكر، رقم (384 / )ومسلم 
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب ( )
 ( .7/754)، الروضة ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز ( 9/58)احلاوي  (7)
 ( .7/754)الروضة . هلا نصف ما للحرة كالقسم: وقيل (8)
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب (9)
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فإن مل  ،أن حق الزفاف إمنا يثبت إذا كان يف نكاحه أخرى :( )ويف فتاوى البغوي ،( )املنع
كما َّل يلزمه أن   ،مل يثبت حق الزفاف للجديدة ،َّل يبيت عندها مل يكن أو كانت وكان

: وقال يف شرح مسلم .واملصنف وأقراه ( )حكاه الرافعي ،يبيت عند زوجته أو زوجاته
 :ويف الروضة. ( )إىل نص األم ونسبه الزركشي ،( )األقوى املختار وجوب حق الزفاف مطلقاً 

ينبغي أن َّل يتخلف بسبب الزفاف عن اجلماعات وعيادة املرضى وتشييع اجلنائز  :الروضة
وأما يف الليل فقالوا َّل  ،يقوم هبا هذا يف النهار أعمال الرب اليت كاندعوات وسائر وإجابة ال

ويف دوام القسم جيب أن يسوي  :قالوا  ،ألن هذه مندوبات واملقام عندها واجب ؛خيرج
 .( )يف ليلة بعضهن فقط فحرام انتهى بينهن يف اخلروج إىل اجلماعات وأعمال الرب فلو خرج

وَّل أحب أن يتخلف عن صالة وَّل شهود جنازة وَّل : ملزين قالورأيت يف خمتصر ا .( )انتهى
 .( )ا ه فعله وَّل إجابة دعوةيكان  ربوَّل 
خري أم  ألن النيب  ؛بين ثلث بل قضاء وسبع بقضاءيعين الثيب  ويسن تخييرها: قوله

 وإن أقام عندها سبعاً  ،فإن اختارت السبع وأجاهبا قضى السبع للباقيات ،( )سلمة كذلك
 .( )بغري اختيارها مل يقض إَّل األربع الزائدة

لكنه  :قال السبكي .(  )فال قسم هلا كالنفقة ومن سافرت وحدها بغير إذنه ناشزة: قوله
ومل ْيكنها اإلقامة  ،واجنال أهلها ،كما إذا خربت البلد اليت هي فيها  ،قد يفرض سفرها لعذر



 ( .7/754)، الروضة ( 8/77)العزيز شرح الوجيز  ( )
 .، ومل أقف على فتاوى البغوي(44 /7)املهمات  ( )
 (.7 8/7)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.3/44 )شرح النووي على مسلم  (4)
 ( .4  )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (5)
 (.7/757)الروضة  ( )
 (.78 )خمتصر املزين ص  (7)
 (.3 4 )رقم . ، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر(387 / )أخرجه مسلم  (8)
 (.7/439)النجم الوهاج  (9)
 (.9/583)احلاوي  (3 )
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ألهنم قالوا ]فينبغي أن َّل يكون هبذا ناشزة  ،غائب مل ْيكن استئذانه[ ب/ 7 ]والزوج 
إَّل إذا كان إلشراف املنزل على  ،( )[فيما إذا خرجت بغري إذنه من البيت تكون ناشزة

 .( )ا ه حنوهاَّلهندام و 
 .( )ألن نفقتها واجبة ؛كما قاله يف الدقائق  ،أي قطعاً  وتأذنه لغرضه تقضى لها: قوله
ألهنا غري ممكنة وخارجة عن  ؛َّل تقضي هلا على اجلديدأي  ،ولغرضها ال في الجديد: قوله
فصار   ،ألنه بإذنه ؛والقدمي نعم .( )وفائدة اإلذن رفع اإلمث ،والنفقة أيضا َّل جتب ،قبضته

 .( )كما لو كان حلاجته أو معه
أي دون بعض َّل بقرعة وَّل بغري  ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن: قوله
فعلى هذا لو سافر ببعضهن  ،( )هذا هو الصحيح ،كما َّل يفعل مثل ذلك يف احلضر  ،قرعة

وبعضهن بوكيله  ،وجيوز أن ينقل بعضهن بنفسه ،ببعضهن دون بعض قضى للمخلفات



 (.ب)تكرر يف  ( )
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(49 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص  ( )
 (.9 )دقائق املنهاج ص  (7)
 (.9 7)احملرر ص (4)
وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا هلا القسم : ))، وقال املاوردي(9/583)احلاوي  (5)

 :وقال يف كتاب النفقات َّل نفقة هلا وَّل قسم، فاختلف أصحابنا يف ذلك على طريقني ،والنفقة
وهو املنصوص : أحدمها :وهي طريقة أيب حامد اإلسفراييين أن ذلك على اختالف قولني: أحدمها

 .عليه يف هذا املوضع هلا القسم والنفقة، ألهنا ملا خرجت بإذنه من املأمث خرجت من حكم النشوز
وهو املنصوص عليه يف النفقات َّل قسم هلا وَّل نفقة، ألهنما يف مقابلة استمتاع قد : الثاين والقول

وهي طريقة أيب حامد املروزي أنه ليس على اختالف : والطريقة الثانية .فات عليه وإن عذرت
 قولني، وإمنا هو على اختالف حالني فالذي قاله هاهنا يف وجوب القسم هلا حممول على أهنا

ت بإذنه فيما خيصه من أشغاله، ألن له أن يستويف حقه منها باَّلستمتاع وغريه والذي قاله يف  سافر 
كتاب النفقات أنه َّل قسم هلا إذا سافرت بإذنه فيما خيصها من أشغاهلا ألنه تصرف قد انصرف 

 .إليها دونه، وإن عذرت ويكون تأثري إذنه يف رفع املأمث َّل يف وجوب القسم
 (.  7/7)، الروضة (9 7)احملرر ص ( )
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 ،وصرح املتويل بأن له ترك الكل ،( )وجوب القضاء ملن مع الوكيل ( )[واألصح] ،( )بالقرعة
 .( )راينجيوز ذلك وهو متابع للفو أنه َّل  لكن حكى يف البسيط عن األصحاب

؛ يستصحب بعضهن بقرعة ،وفي سائر األسفار الطويلة وكذا القصيرة في األصح: قوله
متفق  .كان إذا سافر أقرع بني نسائه فأيتهن خرج سهما خرج هبا معه ألن رسول اهلل 

ليس  :وقيل. ْيكن أن يؤخذ من إطالق احلديث والتسوية بني طويل السفر وقصريه .( )عليه
: قال الزركشي. ألنه يف حكم اإلقامة ؛( )واختاره الغزايل، ليس له ذلك يف السفر القصري
أنه َّل خالف يف السفر  ،والشايف للجرجاين وغريهم ( )لكن يف البيان وحلية الشاشي

ونقال أي الرافعي واملصنف عن : ( )، قال( )وإمنا اخلالف يف القضاء وعدمه ،القصري بالقرعة
صرح به القفال يف  فقد ،وَّل وجه للتوقف ،وتوقفا فيه ،اشرتاط كون السفر مباحاً  عن الغزايل

به يف  (  )وصرح املاوردي، قضية تصريح الشافعي بأن ذلك رخصةوهو ، حماسن الشريعة



 (.  7/7)، الروضة (8/787)العزيز شرح الوجيز  ( )
 .يف األصح(: ب)يف  ( )
 (.  7/7)الروضة  (7)
 (. 5/73)الوسيط  (4)
، ومسلم (597 )، كتاب اهلبة، باب هبة املرأة لغري زوجها، رقم (59 /7)أخرجه البخاري  (5)

 (.445 )رقم . رضي اهلل عنها ، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة(894 /4)
 .مل أقف عليه ( )
 أيب الشيخ صاحب اإلسالم، بفخر يلقب الشاشي، احلسني بن أمحد بن حممد بكر، أبوهو  (7)

 الفتيا حسن باملذهب عارفاً  الشرع علم يف مربزاً  كان: اخلل ابن فيه قال الصباغ، وابن إسحاق
 املزين، خمتصر يف والشايف املذهب، يف والرتغيب ،"الشامل شرح الشايف: "تآليفه من. النظر جيد
 الصالح ابن طبقات: انظر. (ه 537) سنة تويف. واملعتمد ،-املستظهري- العلماء وحلية

 (.73/ ) السبكي طبقات ،(85/ )
 ( .77 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (8)
 .اإلمام الزركشي  (9)
 (.9/593)احلاوي  (3 )
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يف باب  أيضاً  ( )وحكى، ( )جبريان اخلالف يف سفر التفرج ( )فعيوصرح الرا ،سفر املعصية
فيستثىن من  ،( )ا وغربه اإلمام ْينع من استصحاب زوجة معهباب الزنا عن البغوي أن من زن

يفهم أنه لو كان معهن إماء فله  ،وفرض املصنف املسألة يف الزوجات ،من إطالق الكتاب
 .( ) وهو الصحيح يف زوائده ،أن يستصحب بعض اإلماء بال قرعة

 .( )وقضى للباقيات ،لو سافر بواحدة بغري قرعة عصى :فرع
ومقتضى   ،قضى ألنه مل ينقل أن النيب  ؛أي للمقيمات مدة سفرهوال يقضي : قوله

 .( )وجوب القضاء لسفر النقلة ،كالم الغزايل
  .خلروجه عن حكم السفر؛ قضى مدة اإلقامة فإن وصل المقصد وصار مقيماا : قوله
وذلك مل يعزم على  ،صري مقيماً وَّل ي ،يشري إىل أنه قد يصل املقصد وصار مقيماً : قوله

وإذا وصل مقصده الذي عزم على ، به على األصح َّل يصري مقيماً  إقامة أربعة أيام فإنه
فيجب عليه قضاء مدة  ،أقامها أم َّل ،اإلقامة فيه أربعة أيام حكم له باإلقامة مبجرد وصوله

َّل :  (  ) (  )والغزايل ( )وقال اإلمام. ( )أو أكثر اإلقامة من وقت وصوله سواء كان يوماً 
هذا إذا كان : وقال الزركشي. خصرت وإن كان ْيتنع به ال، يلزمه القضاء بإقامة يوم واحد



 (.8/779)العزيز شرح الوجيز  ( )
 ( .74 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب ( )
 .اإلمام الرافعي (7)
 (.77 /  )العزيز شرح الوجيز  (4)
 ( .77 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (5)
 (.  7/4)النجم الوهاج  ( )
 (.45/ )الوجيز  (7)
 (.7 7/7)، الروضة ( 7 /  )، احلاوي ( 4 )خمتصر املزين  (8)
 (.   /7 )هناية املطلب  (9)
 (. 5/73)الوسيط  (3 )
 [ب-5 7] (  )
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وقال املنصوص يف ، ( )جزم به يف احلاوي ،اإلقامة مل يقضفإن اعتزهلا مدة  ،يساكنها
وقال به مجع من  .واملختصر أنه إمنا يقضي مدة اإلقامة إذا نوى هبا النقلة ( )األم

 .( )ا ه والشيخ أبو حامد وأتباعه وهو املعتمد ،( )املاوردي : منهم ( )األصحاب
إذا كان قد  وحمل الوجهني ،( )كما َّل يقضي مدة الذهاب  ،ال الرجوع في األصح: قوله

ووجه القضاء أن السفر يقطع ، وإن عاد يف فوره فال قضاء قطعاً ، صار يف حكم املقيمني
 .( )باإلقامة والرجوع كسفر بغري قرعة

ألن اَّلستمتاع هبا حقه فله أن يبيت عندها  ؛لم يلزم الزوج الرضا ومن وهبت حقها: قوله
 .( )يف ليلتها

أي ليليت الواهبة  ،أي عند املوهوبة ليلتهما بات عندها فإن رضي ووهبت لمعينة: قوله
ن األصل يف ذلك هبة سودة يومها لعائشة رضي اهلل عنهما فكا ،يواليهما :وقيل، واملوهوبة

قبول املوهوب هلا كما  طشرت ي (  )[وَّل] .( )متفق عليه ،يقسم هلا بيوم سودة رسول اهلل 
فإن كانت ليلة الواهبة متصلة  ،(  )يشرتط رضاها:وقيل. (  )أفهمه بل يكفي قبول الزوج



 (.9/597)احلاوي  ( )
 (.37 /5)األم  ( )
 (. 5/73)الوسيط . الغزايل  (7)
 (.9/597)احلاوي  (4)
 ( .77 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطالب (5)
 ( .8/783)العزيز شرح الوجيز . يقضي من رحيله إىل رجوعه: وقيل ( )
 (.7 7/7)، الروضة (8/783)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (. 8/77)العزيز شرح الوجيز  (8)
، ومسلم (597 )، كتاب اهلبة، باب هبة املرأة لغري زوجها، رقم (59 /7)صحيح البخاري  (9)

 ( .7 4 )، كتاب الرضاع، باب هبة املرأة لغري زوجها، رقم (385 / )
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب (3 )
 (.7/759)، الروضة ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز (9/573)احلاوي  (  )
 (.8/777)العزيز شرح الوجيز . وهو وجه غريب حكاه احلناطي  (  )
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 ،وإن كانت منفصلة عنها ،بنوبة املوهوبة بات عندها الليلتني على الوَّلء بال خالف
ألن حق من بني ؛ يت عند املوهوبة ليلتني منفصلتنيأنه َّل جيوز املواَّلة بل يب ( )فاألصح

 .( )ألنه أسهل عليه واملقدار َّل خيتلف ؛يوايل بينهما :وقيل. الليلتني سابق فال جيوز تأخريه
وكذا لو  ،يعين أذا وهبت نوبتها لباقي ضرائرها سوى بينهن بال خالف أو لهن سوى: قوله

 .( )أسقطت حقها مطلقاً 
وعلى هذا ينظر يف  ،شاءيألهنا جعلت احلق له فيضعه حيث  ؛أو له فله التخصيص: قوله

 .( )ا سبقمويكون احلكم ك ،الليلتني أمها متواليتان أم َّل
ويورث  ،ألن التخصيص يظهر امليل ؛أنه األشبه ( )ويف الشرح الصغري ،وقيل يسوي: قوله

. وأخرج الواهبة عن اَّلعتبار ،قسم بني الثالث وعلى هذا لو كن أربعاً  ،( )الوحشة واحلقد
فإن  ،وهبتك فخصص هبا من شئت :وأشار اإلمام والغزايل إىل ختصيص اخلالف بقوهلا

 .( () )اقتصرت علي وهبتك امتنع التخصيص قطعاً 
ألهنا هبة مل يتصل بالقبض حىت لو رجعت  ؛للواهب أن يرجع يف هذه اهلبة مىت شاء :فرع

ما فات قبل وكذا  ،وأما ما مضى فال يؤثر الرجوع فيه ،يف أثناء الليل خرج من عند املوهوبة
َّل من الزوج وَّل  ،وَّل جيوز أن يأخذ على املساحمة حبقها عوضاً ،( )علم الزوج على الصحيح



 (.7/759)، الروضة ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز (9/573)احلاوي  ( )
 (.7/759)، الروضة ( 8/77)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (. 9/57)احلاوي  (7)
العزيز شرح الوجيز . العراقيون وتابعهم القاضي الروياين وغريهه قال وب(.  9/57)احلاوي  (4)

(8/777.) 
 ( . 7 / )حترير الفتاوى : انظر (5)
 (.8/777)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.78 /7 )هناية املطلب  (7)
 (.99 /5)الوسيط  (8)
حترير الفتاوى  ،(3 7/7)،  الروضة (8/777)، العزيز شرح الوجيز (9/488)احلاوي  (9)

( / 7 .) 
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 :وقيل. ( )ن العوض مل يسلم هلاأل ؛وإن أحدث فعليها الرد وتستحق القضاء ،من الضرائر
 .( )َّل تستحق القضاء

وأنكرت فهي  ،وادعى أهنا كانت وهبت منها ،لو بات يف نوبة واحدة عند غريها :فرع
 .( )وعليه البينة وَّل يقبل إَّل رجالن ،املصدقة

 حكى الرافعي عن املتويل لو قسم لواحدة فلما جاءت نوبة األخرى طلقها قبل توفية :فرع
. ( )ا ه وهذا سبب آخر لكون الطالق بدعياً  ،ألنه منعها حقها بعد ثبوته ؛حقها عصى

قال . ( )ا ه باملتويل بل هو مشهور حىت يف التنبيه هذا النقل ليس خاصاً  :قال يف املهمات
لتمكنه من الرجعة  ؛فأما الرجعي فال وصورة املسألة أن يكون الطالق بائناً : العمادابن 

 .كونا واجبنيواملبيت بل ي
فإن  ،كان أو سفيهاً   رشيداً  ،كان أو بالغاً   مراهقاً  ،القسم مستحق على كل زوج عاقل :فرع

وأما اجملنون فإن كان َّل يؤمن  ،وإن جار السفيه فعلى نفسه ،جار املراهق فاإلمث على وليه
فعلى الويل أن يطوف به على  ،وإن أمن فإن كان قسم لبعضهن مث جن ،منه ضرر فال قسم
[ أ/77 ] ،يبطل حق القسم باجلنون واجلنون املنقطع إن ضبط :وقيل. ( )الباقيات إن طلنب

يراعي : ( )وقال املتويل .( )اجلنون كالغيبة ويقسم يف إفاقته كيوم ويوم جعلت أيام[ أ/77 ]



 (.3 7/7)، الروضة (8/777)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.3 7/7)الروضة . وبه قال ابن كج  ( )
 (.3 7/7)، الروضة (8/777)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.8/778)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.47 /7)املهمات  (5)
 (.7/747)روضة ، ال(7 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 9/58)احلاوي  ( )
 ( .7/747)الروضة . وحكاه الفوراين  (7)
 (.7/747)، الروضة (4 8/7)العزيز شرح الوجيز : انظر (8)
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هذا ونوبة ويراعيه الويل يف اجلنون ولكل واحدة نوبة من  ،( )[إفاقته]يراعي القسم يف أيام 
 .( )من هذا واستحسنه الرافعي

 
فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر  ،ظهر أمارات نشوزها وعظها بل هجر: فصل

واهلل أعلم فإن تكرر ، يضرب :األظهر: قلت .وال يضرب في األظهر ،في المضجع
لبعدها عنه وارتفاعها  ؛فسميت املمتنعة من زوجها ناشزاً ، أصل النشوز اَّلرتفاع .ضرب 
أن جتيبه بكالم  :وأماراته. وكراهية واَّلمتناع من طاعته بغضاً  ،والنشوز معصية الزوج ،عليه

فجعل اهلل  ،بعد طالقة ولطف أو عبوساً  أو جيد منها إعراضاً  ،خشن بعد أن كان ليناً 
أنه إذا خاف : هر يف ترتيبهاواألظ،  سبحانه معاقبتها على النشوز بالوعظ واهلجر والضرب

اتقي : امت عليه ضرهبا، والوعظ أن يقولفإن أق، فإذا أبدت النشوز هجرها، نشوزها وعظها
 ،ويبني هلا أن النشوز يسقط القسم والنفقة ،واحذري العقوبة ،اهلل يف احلق الواجب عليك
بتحرْيه الصواب اجلزم : وأما اهلجر يف الكالم فقال املصنف، ( )واهلجر أن يرتك مضاجعتها
َّل حيل ملسلم أن يهجر )): لقوله  ؛وعدم التحرمي يف الثالث ،فيما زاد على ثالثة أيام

فإن كان  ،هذا يف اهلجران لغري عذر شرعي: قال اصحابنا وغريهم. ( )((أخاه فوق ثالث
املهاجر كان فيه صالح لدين    ( )عذر بأن كان املهجور مذموم احلال لبدعة أو فسق أو

الصواب عدم اجلزم بالتحرمي فيما زاد على ثالثة : وقال البلقيين. ( )ا ه  حيرمواملهجور فال



 .اإلفاقة(: ب)يف  ( )
 (.4 8/7)العزيز شرح الوجيز  ( )
 ،( 8/78)، العزيز شرح الوجيز (9 9/5)، البيان (5/545)، التهذيب ( 9/59)احلاوي  (7)

 (.74 / )حترير الفتاوى ( 7 7/7)الروضة 
 (.5 3 )رقم . ، كتاب األدب، باب ما ينهى عن التحاسد(9 /8)أخرجه البخاري  (4)
 [أ-  7] (5)
 (.7 7/7)الروضة  ( )
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والضرب عقوبة : قال السبكي. ( )ا ه فإنه لعذر شرعي وهو إزالة الضرر ،أيام يف الناشزة
وإما رد إىل  ،وليس ذلك إىل الزوج ،وهو إما تعزير عن معصية سابقة ،أعظم من اهلجران

فتجويزه مبجرد حتقق النشوز من  ،كون مصرةتفيحتاج إىل أن  ،الطاعة اليت فيها حق الزوج
والذي يظهر  .( )ا ه على الرتتيب وهذا يصلح أن يكون دليالً  ،غري تكرار وَّل إصرار بعيد

صرت عليه فله الضرب بال أفإن تكرر النشوز و  ،( )يل موافقة الرافعي يف منع الضرب
أو بيده َّل بسياط  ،أنه يضرهبا مبنديل ملفوف :وحكى الروياين عن األصحاب. ( )خالف
فلو علم أنه َّل  ،ومن شرط جواز الضرب أن يعلم أن الضرب يصلحها ،( )يوَّل بعص

ويف كالم اإلمام ما   ( )[التعزير]ذكره الرافعي يف  ،ألنه عري عن الفائدة؛ يصلحها مل جيز
 .( )يدل له

وجزم به الرافعي يف  ،( )لو شتمت الزوج فله تأديبها بنفسه على األصح يف زوائده :فرع
ولو مكنت الزوج من اجلماع ومل متكنه . (  )يرفع األمر إىل احلاكم :والثاين. ( )باب التعزير

ويستثىن  ،(  )فاألصح يف زياداته أنه نشوز ومنه اخلروج من املسكن ،من سائر اَّلستمتاعات
اره أم سعإر بالنفقة سواء رضيت بسعأوخروجها إذا  ،خروجها إىل القاضي لطلب حقها منه



 (.75 / )حترير الفتاوى : انظر ( )
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(83 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص  ( )
، ورجحه وبه قال أمحد ،وحيكى عن نصه يف األم: ))وقال الرافعي(  8/78)زيز شرح الوجيز الع (7)

 ((.الشيخ أبو حامد واحملاملي
 (.9 7/7)، الروضة (9 9/5)، البيان (9/598)احلاوي  (4)
 (. 7 / )حترير الفتاوى : انظر (5)
 .وما أثبته من نسخة ب( التحرير)يف نسخة أ  ( )
 ( .8/789)، العزيز شرح الوجيز (79 /7 )هناية املطلب  (7)
 (.7/773)الروضة  (8)
 ( .8/789)العزيز شرح الوجيز  (9)
 ( .78 /7 )هناية املطلب  (3 )
 (. 7 /7 )هناية املطلب . ، وبه قال اإلمام (7/773)الروضة  (  )
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 ،ولتمريض أبويها إن مل يكن هلما متعهد ،ولالستفتاء إن مل يكن زوجها فقيهاً  ،مل ترض
 .( )هندام املنزلاوللخوف من 

اء خلقه وأذاها بل فإن أس ،ألزمه القاضي توفيته ،كقسم ونفقة  فلو منعها حقاا : قوله
مع أن  ( )قاله يف التتمة ،( )اقتصار القاضي يف األول على النهي سبب بها فإن عاد عزره

 ،ة أو غالبةري ألن إساءة اخللق بني الزوجني كث ؛ولعل ذلك ،أن اإليذاء بال سبب معصية
احلال  فيقتصر يف ابتدائها على النهي عسى أن يلتئم ،والتعزير عليها يورث وحشة بينهما

وهذا مما يؤيد القول بعدم الضرب عند عدم ، ( )فإن عاد تعني التعزير إذا طلبت ،بينهما
ي بينهما إىل بينهما حال القاض ( )[باحليلولة]وإذا مل ْيكن إزالة التعدي إَّل  ،تكرر النشوز

قبل قوهلا وإمنا ي ،وَّل يقبل قوله يف العود إىل العدل .( )كما قاله الغزايل أن يعودا إىل العدل
ولكن يكره صحبتها ملرض أو كرب  ،من حقها امرأتني ولو كان َّل ْينعها شيئاً  ( )أو شهادة

ويستحب هلا أن تسرتضيه  ،أو يهم بطالقها فال شيء عليه ،وَّل يدعوها إىل فراشه ،وحنوه
فيحسن أن يربها  ،وكذا لو كانت هي تشكوه وتكره صحبته ،برتك حقها من قسم أو نفقة

 .( )قلبها مبا تيسر لهويستميل 
وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة بخبرهما ومنع الظالم : قوله

وإَّل أسكنهما بقرب  ،ومنع الظامل من ظلمه ،كانا يف جوار ثقة يعرف احلال منه  يعين إن
وإن حتقق أن كال منهما  ،فإذا علم الظامل منعه ،ليتعرف احلال منه ؛ثقة مطلع على حاهلما



 ( .53 /7)املهمات  ( )
 (.5/548)التهذيب  ( )
 (.7/773)، الروضة (8/789)شرح الوجيز : انظر (7)
 (.7/773)، الروضة (8/789)العزيز شرح الوجيز  (4)
 .باحليلة(: ب)يف  (5)
 (. 5/73)الوسيط  ( )
 (. 5/73)الوسيط  (7)
 (.7/773)الروضة  (8)
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ذلك بإقرارمها أو بشهادة ويثبت  ،متعد ومل ْيكن رده فيحال بينهما حىت يرجعا عن عدواهنما
كذا أطلق : لكن الرافعي قال ،ثقة يوهم أنه َّل يشرتط فيه العدالة: ، وقوله( )القرائن
 ،( )ن العددوهو صريح يف اعتبار العدالة دو  ،وظاهره اَّلكتفاء بقول عدل واحد ،اجلمهور

 .( )والشايف ( )وبه صرح يف التهذيب
يعين إذا مل يعلم القاضي  من أهلها من أهله وحكماا  وإن اشتد الشقاق بعث حكماا : قوله

 أو عرف ومل ْيكن إزالته بعث حكماً  ،ومل ْيكن تعرف ذلك ،احلال هل العدوان منه أو منها
َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا  ﴿: لقوله تعاىل .من أهل الزوجة وحكماً  ،أهل الزوج من

وهو املقصود  ،أي لينظر يف أمرمها ويصلحا بينهما .﴾ َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها
أن بعث  ( )وصحح من زوائده ،يقبل الصالح أو يفرقا إن مل يريا بينهما ما ،األعظم

بأن الروياين يف البحر نقل اَّلستحباب عن  ( )ورده يف املهمات ،( )احلكمني واجب
وهو من الفروض  ،ألنه من دفع الظالمات ؛األفقه الوجوب: قال ابن العماد .( )الشافعي

طلب الزوجة ذلك من توينبغي أن يقيد حمل اخلالف مبا إذا مل  ،العامة واخلاصة بالقاضي
نص اإلمام ظاهر يف : قال البلقيينو  .القاضي فإن طلبت منه البعث وجب قطعاً 



 ،(8/789)، العزيز شرح الوجيز (9/577)، البيان (5/548)، التهذيب ( 3 /9)احلاوي  ( )
 (.7/773)الروضة 

 (.8/793)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.5/548)التهذيب  (7)
متعب ساعد احلسيين ص : طالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق ال: انظر (4)

( 9 ). 
متعب ساعد احلسيين ص : طالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق ال: انظر (5)

( 97). 
 (. 7/77)، الروضة (8/793)، العزيز شرح الوجيز (9/577)البيان  ( )
 (. 5 /7)املهمات  (7)
 (.8 9/5)حبر املذهب  (8)
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مل  ،أو أغمي عليه ،فلو جن أحد الزوجني .انتهى ( )بالوجوب وصرح املاوردي .( )الوجوب
 .( )ومنكال  ،اإلغماء َّل يؤثر إن قلنا وكيالن :وقيل .( )مل جيز بعثهما

واملال  ،البضع حق الزوج[ ب/77 ]ألن  ؛( )هذا هو األصح وهما وكيلن لهما: قوله
 .( )وىل عليهمايومها رشيدان فال  ،حق الزوجة

 
وحيكى عن نص  ،ألن اهلل تعاىل مسامها حكمني ؛وفي قول موليان من الحاكم: قوله

 .(  )وغريهم ( )والبغوي ،( )والقاضي أبو الطيب ( )اإلمالء واختاره ابن املنذر
ويوكل  ،فيوكل حكمه بطلق وقبول عوض خلع ،فعلى األول يشترط رضاهما: قوله

فإن مل يرضيا ومل  ،ألن هذا قضية كوهنما وكيلني ؛حكمها ببدل عوض وقبول طلق به
  .واستوىف للمظلوم حقه ،وإن تبني عنده الظامل أدبه ،يتفقا على كل شيء أدهبما القاضي

رأى حكم الرجل أن وإذا  ،َّل يشرتط رضى الزوجني يف بعث احلكمني :وعلى القول الثاين



 (.77 / )وحترير الفتاوى (  7/77)الروضة : انظر ( )
 (. 3 /9)احلاوي  ( )
 ،( 7/77)، الروضة (8/797)، العزيز شرح الوجيز (5/553)، التهذيب ( 3 /9)احلاوي  (7)

 (. 5 /7)املهمات 
 (. 5 /7)، املهمات ( 7/77)الروضة : انظر. وحكاه احلناطي  (4)
 (. 7/77)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (34 /9)، احلاوي (4  /5)األم  (5)
 (.89 )خمتصر املزين ص . وهو اختيار املزين ( )
متعب ساعد احلسيين ص : لبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب النشوز،  حتقيق الطا: انظر (7)

 (.7 7/4)، النجم الوهاج ( 9 )
 .يوسف العقيل : ، حتقيق الطالب(987)التعليقة الكربى أليب الطيب الطربي، ص  (8)
...(( توكيل : أصحهما وبه قال أبو حنيفة: ))فقال. الذي رجحه البغوي واختاره هو القول األول (9)

 (.5/549)التهذيب 
 (.9/577)، البيان (488/ )املهذب . ق الشريازي، والعمراين أيب إسحا: ومنهم (3 )
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فإن راجع الزوج وداما على الشقاق  ،وَّل يزيد على طلقة واحدة ،به ( )[واستقل]يطلق طلق 
وإن مل يرض  ،( )وإن رأى اخللع وساعده حكمة املرأة ختالعا ،الشقاق طلق ثانية وثالثة

 ك املرأة بعض حقها من القسم والنفقة أو أن َّل يتسرى أو َّل ينكحترت ولو رأيا أن  ،الزوجان
وإن كان ألحدمها على اآلخر مال يتعلق بالنكاح كاملهر  ،( )مل يلزم ذلك بال خالف ،عليها

مل جيز للحكمني استيفاؤه من غري رضى صاحب احلق بال  ،كاملهر والنفقة أو َّل يتعلق به
واحلرية على  ،واإلسالم ،والعدالة ،ويشرتط يف املبعوثني التكليف قطعاً  .( )خالف
ويشرتط الذكورة إن قلنا  ،( )داء إىل ما هو املقصود من بعثهماويشرتط اَّلهت ،( )املذهب
وَّل  ،ويف وكيله وجهان ،َّل يشرتط يف وكيلها :قال احلناطي. وإن قلنا وكيالن] ( )نحكما

لكن  ،وَّل كوهنما من أهل الزوجني ،( )[( )وإن قلنا حكمان، يشرتط فيهما اَّلجتهاد
 (  )[ولو ،(  )األصح]وَّل جيوز اَّلقتصار على حكم واحد على  ،(  ( )  )أهلهما أوىل



 .واستقبل(: ب)يف  ( )
 [ب-  7] ( )
 (. 7/77)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز ( 3 /9)احلاوي  (7)
 (. 7/77)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز ( 3 /9)احلاوي  (4)
، حترير الفتاوى ( 7/77)، الروضة ( 8/79)العزيز شرح الوجيز  ،(34 /9)احلاوي  (5)

( / 77.) 
 (.77 / )، حترير الفتاوى ( 7/77)، الروضة ( 8/79)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.4 7/4)، النجم الوهاج ( 7/77)، الروضة ( 8/79)العزيز شرح الوجيز  (7)
 ( .4 7/4)، النجم الوهاج ( 7/77)، الروضة (35 /9)احلاوي  (8)
 (.ب)سقط من  (9)
أشفق وأقرب إىل رعاية الصالح، وألنه أعرف ببواطن األحوال، وألن القريب قد يفشي  مألهن (3 )

 (. 8/79)العزيز شرح الوجيز . سره إىل قريب من غري حشمة
 (. 5 /7)، املهمات ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (34 /9)احلاوي  (  )
 (.4 7/4)، النجم الوهاج ( 7/77)الروضة : انظر .وبه قطع ابن كج واملتويل (  )
 .األول و(: ب)يف  (7 )
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 حىت جيتمعا على شيء ذكره احلناطي رمحه اهلل ( )[آخرين]اختلف رأي احلكمني بعث 
 .( )تعاىل
وَّل حق لسيد األمة  ،َّل فرق يف مجيع هذا الباب بني املسلم  والذمي واملسلمة والذمية :فرع

 .فلها أن حتلله منه بدون إذن سيدها واهلل أعلم ،يف القسم بل احلق هلا




 .اآلخرين( : ب)يف  ( )
 (. 7/77)، الروضة (8/797)العزيز شرح الوجيز : انظر ( )
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كتاب الخلع

: ، قال تعاىل ( )نزع الثوب؛ ألن كل واحد من الزوجني لباس اآلخر: اشتقاقه من اخللع وهو
فَِإْن  ﴿: ، واألصل فيه قبل اإلمجاع قوله تعاىل( () )﴿ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس ََلُنَّ﴾

، َّل خَلف عندنا يف ( )ِخْفُتْم َأَّلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت ِبِه ﴾
جواز اخللع مبا شاءت من الصداق أو غريه ولو مباَلا كله، ويصح يف حاليت الشقاق 

عن ثوبان رضي اهلل عنه  .( )والوفاق، لكنه يف حال الشقاق َّل يكره، ويف حالة الوفاق يكره
أميا امرأة سألت زوجها الطَلق من غري ما بأس فحرام عليها : ))قال رسول اهلل : قال

يكره : ويف التنبيه. ( )وابن ماجة بإسناد صحيح ( )والرتمذي ( )رواه أبو داود(( رائحة اجلنة
أن حيلف : والثاين. أن خيافا أو أحدمها أن َّل يقيما حدود اهلل: أحدمها: اخللع إَّل يف حالتني

فأما احلالة . ( )بالطَلق الثَلث على فعل شيء َّل بد منه يعين ليتخلص عن احلنث ا ه
وأما احلالة الثانية فعدم الكراهة؛ ألجل . (  )األوىل فعدم الكراهية فيها من اآلية الكرمية

يكون ذلك ومعىن كَلمه حيلف أنه َّل يفعل شيئًا أو أهنا َّل تفعله، و . التخلص من احلنث
الشيء َّلبد َلما منه فيحتاجان إىل اخللع؛ ليتخلصا عن احلنث إما مطلقًا على قولنا بأن 



 (.7 4)، القاموس احمليط ص (3/69)هتذيب األمساء واللغات (  )
 (.84 )سورة البقرة آية رقم (  )
 ( .1/4 )، البيان (1/3 )احلاوي : انظر. افرتاق الزوجني على عوض: ويف اَّلصطَلح( 3)
 (.6  )سورة البقرة آية رقم ( 7)
 (.43 / )، بداية احملتاج (1/4 )، البيان ( 6 /3 )، هناية املطلب (1/3 )احلاوي (  )
 (.9   )، كتاب الطَلق، باب اخللع، حديث رقم (98 / )سنن أيب داود ( 9)
 (.84  )، كتاب الطَلق واللعان، باب املختلعات، حديث رقم (787/ )سنن الرتمذي ( 4)
 (.  1 )، كتاب الطَلق، باب كراهية اخللع، حديث رقم ( 99/ )سنن ابن ماجه ( 8)
 ( . 4 )التنبيه ص ( 6)
سورة البقرة . ﴿ فَِإْن ِخْفُتْم َأَّلَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِِه ﴾: قوله تعاىل( 1 )

 (.6  )آية رقم 
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اخللع فسخ، وإما بأن يكون قد بقي من عدد الطَلق أكثر من واحدة على قولنا إن اخللع 
طَلق، فإن يقع به طلقة ويبقى ما بقي فريدها بنكاح جديد على الصحيح، سواء فعل 

يف زمن البينونة أم َّل؛ ألن فعله يف النكاح الثاين َّل يؤثر؛ لتقدم تعليقه قبل  احمللوف عليه
َّل : وقيل. َّل يتخلص إَّل أن فعله يف حالة البينونة، وإَّل فتعود اخلبث: وقيل. هذا النكاح

 .( )يتخلصا مطلقاً 
أمهل رجوع العوض إىل الزوج، فإن عبارة  هو فرقة بعوض بلفظ طالق أو خلع: قوله
، ولو قال بدل يأخذه الزوج راجع ( )الفرقة بني الزوجني على عوض يأخذه الزوج: احملرر

. ( )كان أوىل ليتناول ما إذا خالعها على ما ثبت َلا عليه من قصاص أو دين  ( )[إىل الزوج]
الطَلق   ( )[علق]أنه لو ويؤيده ما نقله الرافعي يف آخر تعليق الطَلق عن القفال . ( )دين

الطَلق على الرباءة مما َلا عليه كان الطَلق بائناً، وإن علقه على إبرائها لغريه مما كان 
: ( )قال السبكي. ، حيرتز به عن الذم وحنوه( )على عوض مقصود: وقال املاوردي. ( )رجعياً 

 مل يصرح يف احملرر بتسمية الفرقة بلفظ الطَلق خلعاً، واألصح تسميتها خلعاً : ( )السبكي
الطَلق  ( ) [وثبت بالنص]فقول املصنف، وهو يريد به حقيقة اخللع الثابت بالشرع، 

بعوض ومطلق الفرقة بعوض، فإذا أردنا تلك الفرقة عربنا عنها تارة بالطَلق بعوض وهذا َّل 
القائل بأن اخللع طَلق، فلذلك كان   (  )[الصحيح]خَلف فيه، وتارة بلفظ اخللع على 


 ( .4/731)النجم الوهاج (  )
 (.  3)احملرر ص (  )
 .سقط يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب( 3)
 (.948/ )حترير الفتاوى ( 7)
 .طلق(: ب)يف (  )
 (.   /6)العزيز شرح الوجيز ( 9)
 (.1/3 )احلاوي ( 4)
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(17 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 8)
 .لصواب وما أثبته من ب وهو ا( ثبت وبالنص)يف نسخة أ ( 6)
 .األصح(: ب)يف ( 1 )
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لى الفرقة بعوض وإن حصلت بلفظ الطَلق، واملراد أن معىن املفارقة لفظ اخللع صادقًا ع
 .( )أعم من الفسخ والطَلق، واملختلف يف كونه صرحياً أو كناية لفظها

بعد تقسيم الفرقة إىل ما هو بلفظ اخللع ولفظ : عبارة احملرر :شرطه زوج يصح طالقه: قوله
يكون ممن ينفذ طَلقه فَل يصح خلع الطَلق وعلى التقدير فيشرتط لصحتها يف الزوج أن 

فهي أحسن؛ ألن الزوج ركن َّل شرط وكونه ينفذ طَلقه شرط فيه، . ( )الصيب واجملنون ا ه
يف العقد فكان  ( )[شرط]وعبارة املنهاج تقتضي أن الزوج نفسه شرط أو أن صحة طَلقه 

بقوله يصح طَلقه، واحرتز . أركانه زوج يصح طَلقه، مث يذكر بقية األركان: ينبغي أن يقول
 .( )عن الصيب واجملنون فخلعهما باطل؛ ألنه َّل أهلية َلما

؛ ألن كَل منهما يصح طَلقه بَل فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح: قوله
ويف  ( )[يف العني]عوض، فبعوض أوىل مبهر املثل وبدونه، بإذن السيد والويل، وبغري إذهنما 

 .( )الذمة
يعين العوض الواجب باخللع عيناً كان أو ديناً،  ض إلى مواله ووليهووجب دفع العو : قوله

والسيد هو املالك للعوض، وويل السفيه هو املستحق لقبضه، فلو دفع إىل السفيه وكان عيناً 
أخذها الويل من يده، فإن تركها يف يده حىت تلفت بعد العلم، ففي وجوب الضمان على 

بالتسليم، رجع على املختلع مبهر  ( )يه ومل يعلم الويلالويل وجهان، وإن تلفت يف يد السف
املثل يف األظهر، وبقيمة العني يف الثاين، وإن كان اخللع على دين الويل، رجع على املختلع 



 ( . 4/73)، النجم الوهاج (8/369)العزيز شرح الوجيز (  )
 (.  3)احملرر ص (  )
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب( 3)
 (.43 / )، بداية احملتاج (4/387)، الروضة (  3)احملرر ص ( 7)
 .وما أثبته من ب وهو الصواب ( بالعني)يف نسخة أ (  )
، كفاية التنبيه (4/387)، الروضة (1 8/7)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص ( 9)

 (.43 / )، بداية احملتاج (3/393 )
 [أ-4 3( ]4)
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من السفيه ما سلمه إليه  باملسمى؛ ألنه مل جيز قبض صحيح تربأ به الذمة، ويسرتد املختلع
فإن تلف فَل ضمان عليه، هذا إذا سلم إىل السفيه بغري إذن الويل، فإن كان بإذنه فوجهان 

، وهو مقتضى نص الشافعي، والدفع إىل العبد  ( )احلناطي اَّلعتداد به[ أ/47 ]رجح 
، وخلع كالدفع إىل السفيه إَّل أن ما تلف يف يد العبد يطالبه املختلع بضمانه إذا أعتق

، فإن جرت مهايأة بني املبعض وسيده، ( )بصفة واملبعض كخلع القن ( )[واملعتق]املدبر 
فليكن عوض اخللع من اَّلكساب النادرة، فإذا قلنا بدخوله فيها وخالع يف نوبة نفسه، صح 

 .( )التسليم إليه، وإَّل دفعت إليه ما خص حريته، واملكاتب يصح التسليم إليه َّلستقَلله
وهو باذل املال الذي يف : هذا هو الركن الثاين وشرط قابله إطالق تصرفه في المال: قوله

مقابلة البضع، وقد يكون الباذل هو الزوجة، أو وكيلها، أو أجنيب، وإطَلق التصرف خيرج 
 .( )به احملجور عليه

هذا يف الدين َّل خَلف  فإن اختلعت أمة بال إذن سيد بدين أو عين ماله بانت: قوله
يقع الطَلق رجعياً،  : ويف قول. ، ويف العني هو املشهور كاخللع على اخلمر واملغصوب( )فيه



 ( .4/387)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )
 .وما أثبته من ب وهو الصواب( املعتق)يف نسخة أ (  )
النون، هو عند أهل اللغة العبد إذا ُملك هو وأبواه، أما عند بكسر القاف وتشديد : هو الِقن   (3)

فهو من مل حيصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته، خبَلف املكاتب واملدبر واملعلق : الفقهاء
 عبدٌ  فهو كذلك يكن مل فإذا ملواليه مملوكاً  أبوه كان الذي القن  )) :األصمعي قال، عتقه على صفه

 (.أِقنَّة) ىعل جرير مجعه وقد، ((شراؤه وَّل بيعه جيوز َّل الذي العبد هو)): السيد قال ((.مملَّك
، التعريفات (3 3 /8) العلوم مشس، (87 /3)، هتذيب األمساء (4  / )املصباح املنري : انظر

 .(44 )الفقهية ص 
 ( .3/393 )، كفاية التنبيه (4/387)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
( 4/737)، النجم الوهاج (4/387)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (  3)ص  احملرر(  )

. 
 ( .4/387)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص ( 9)
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، وحمل القولني إذا جنز الطَلق، فإن قيده بتمليك تلك العني ( )رجعياً، كما لو خالع السفيه
: وقال ابن الرفعة. مل يطلق، وَّل فرق بني أن يكون السيد ملكها العني أو َّل؛ ألهنا َّل متلك

ني أن يكون األمة رشيدة أو سفيهة، وهو مقتضى كَلم الشافعي رضي اهلل مل يفرقوا ب
 .، وقوله بانت مل يتعرض فيه؛ لكون اخللع فاسداً أو صحيحاً وسيأيت( )عنه
وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين، وفي قول قيمتها، وفي صورة الدين : قوله

هنا تبيع به بعد العتق، وليس للزوج قوله يف ذمتها يعين أ المسمى، وفي قول مهر المثل
اآلن املطالبة بشيء، َّل يف صورة العني وَّل يف صورة الدين، لعدم إذن السيد، وإمنا أوقعنا 
البينونة؛ ألن الزوج رضي مبعاملتها بذلك يف الصورتني مع علمه حباَلا، ويف صورة العني 

لعها مل يصح؛ لوقوعه اخللع فاسد بَل خَلف، فإن إذن السيد بعد أن خالعت وأجاز خ
، وقيمة العني يف القدمي، واملراد ( )فاسداً، والواجب يف صورة العني مهر املثل يف اجلديد

البدل إن كان مثليًا فاملثل، وإن كان مقومًا فالقيمة، وأما صورة الدين فحقيقة اخلَلف فيها 
من قال مبهر ترجع إىل أن اخللع صحيح أو فاسد، فمن قال باملسمى، قال إنه صحيح، و 

، ( )والروضة ( )املثل، قال إنه فاسد كصورة العني، والقول باملسمى هو الصحيح يف الشرح
، ووافقهما املنهاج، ومقتضى كَلم احملرر أن األظهر وجوب مهر املثل يف ( )والروضة

فَل  ، والصحيح ما يف املنهاج، وأعلم أن تأخري املطالبة إىل العتق ثبت بالشرع،( )الصورتني



 (  .4/737)، النجم الوهاج (4/387)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز (  )
متعب ساعد احلسيين ص : اخللع، حتقيق الطالب ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب( 6 / )األم (  )

(  7. ) 
 ( .4/387)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 3)
 (  .  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 ( .4/387)الروضة (  )
 ( .  3)احملرر ص ( 9)
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يضر جهالة وقته، ولو خالعته مبال وشرطته إىل وقت العتق فسد ورجع مبهر املثل بعد 
 .( )العتق
أي كما  وإن أذن وعين عيناً أو قدر ديناً فأمتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين: قوله

. ( )إذا أذن لعبده يف النكاح فإن زادت على ما قدر فالزيادة يف ذمتها تبيع هبا بعد العتق
وَّل جيوز َلا عند اإلذن يف املخالفة يف الذمة أن خيالع على عني يف يدها فإن : قال املاوردي

ويف الواجب عليها . فعلت وكان طَلق الزوج مقيداً بتلك العني مل يقع، وإن كان ناجزاً وقع
 بدل ما خالعت عليه مثًَل إن كان له مثل: والثاين. مهر املثل: بعد العتق قوَّلن، أحدمها

وقيمته إن كان متقوماً، وجيوز عند اإلذن يف املخالعة على عني يف يدها أن خيالع بشيء يف 
 .( )الذمة وَّل جيوز أن خيالع على عني غريها

أي كما لو  اقتضى مهر مثل من كسبهاأي ومل يذكر عيناً وَّل ديناً  وإن أطلق االذن: قوله
 كسبه، فلو زادت على مهر املثل يف أذن لعبده يف النكاح وأطلق، فإنه جيب مهر املثل يف

تنبين الزيادة : وقال املتويل. ( )اإلطَلق أو على العني يف صورة التعيني تعلقت الزيادة بذمتها
الزيادة على ما لو خالعت بَل إذن فإن قلنا يلزمها املسمى طولبت هبا أو مبهر املثل فَل ا 

املثل وبزيادة عليه إن شاءت، اختلعت مبهر : اختلعي مبا شئت، قال البغوي :ولو قال. ( )ه
 .( )شاءت، يعين ألن هذا عموم َّل إطَلق

اختَلع املكاتبة بغري إذن سيدها كاختَلع األمة بغري إذنه وإن  :قال يف الروضة :فرع
كاختَلع األمة بإذنه ا   :اختلعت بإذنه فاملذهب املنصوص أنه كاختَلعها بغري إذنه وقيل



 ( . 4/73)النجم الوهاج (  )
 ( .49 / )، بداية احملتاج ( 4/73)النجم الوهاج (  )
 ( . 1/8 )احلاوي ( 3)
 (. 4/38)، الروضة (3 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 1/8 )احلاوي ( 7)
 ( .   )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب: انظر(  )

 (.44 / )التهذيب ( 9)
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ذكره يف تصحيح التنبيه والذي يف الرافعي وإن  وتصحيحه للبطَلن: قال يف املهمات. ( )ه
اختلعت بإذنه فطريقان أظهرمها أنه على القولني يف هبة املكاتب وتربعاته بإذن السيد وقد 

واملبعضة إن خالعت على ما ملكته . ( )ذكره النووي يف باب الكتابة على الصواب ا ه
مل جيز وكانت فيه كاألمة وإن ببعضها احلر جاز كاحلرة وإن خالعت على ما ميلك السيد 

خالعت على األمرين مجعت الصفقة خمتلفي احلكم فيكون على ما يوجبه تفريق الصفقة 
 .( )مجعهما قاله املاوردي  ( )بعد
طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيًا وإن لم يقبل  :وإن خالع سفيهة أو قال: قوله

أما كونه رجعياً؛ فألن الرجعة إمنا تسقط يف مقابلة ملك العوض، وهو مل ميلك  لم يطلق
العوض؛ ألهنا ليست من أهل إلزام املال حمجور عليها يف التصرف فيه، على العني وعلى 
الذمة، وأما وقوع الطَلق مع عدم ملك العوض؛ فألن إذن السفيه يف النكاح صحيح 

ترتب على قبوَلا وقوع الطَلق، ومل يقع الطَلق بدونه؛  معترب، وخلع السفيهة جائز، فلذلك
ألن الصيغة الصادرة منه تقتضي القبول، فهي كتعليق الطَلق على صفة فَل يقع بدوهنا، 
وَّل فرق بني أن خيالع السفيهة بإذن وليها أو بغري إذنه، وَّل بني أن يكون على الذمة أو 

طلقتك على ألف إن شئت، : ولو قال َلا العني، وَّل يلزمها املال يف شيء من األحوال،
طلقين على  : شئت، يقع الطَلق رجعيًا أيضاً، ولو ابتدأت فقالت: فقالت على اَّلتصال
 .( )كذا، فأجاهبا فكذلك

ما ذكرناه من وقوع الطَلق رجيعًا هو يف خلعها، أو خلع وليها : ( )قال السبكي :تنبيه
لى ذلك، فلو مل يضف الويل العقد إىل ملك على عبدها الذي علما أنه َلا وورد العقد ع



 (. 4/38)الروضة (  )
 (. 9 /4)املهمات (  )
 [ب-4 3( ]3)
 ( .1/83 )احلاوي ( 7)
 (.4/389)، الروضة (7 8/7)العزيز شرح الوجيز (  )
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(38 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 9)
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ففي املسألة : الزوجة، وورد اخللع عليه مطلقاً، وكان الزوج عاملاً بأن ملك الزوجة، قال اإلمام
يقع بائناً ويرجع على األب : والثاين. أن الطَلق يقع رجعياً كما إذا أضافه: وجهان، أحدمها

أطلقا : وقال الزركشي يف مسألة الكتاب. ( )ه مبهر املثل على قول، وقيمة العبد على آخر ا
يعين الرافعي والنووي ووقوعه رجعياً، وأنه َّل يلزمه املال، وينبغي أن يكون حمله فيها إذا علم 
الزوج بسفهها، فإن جهله فينبغي أن َّل يقع؛ ألنه مل يطلق إَّل يف مقابله مال، خبَلف ما 

وكان حقه أن يقول حمجورة بسفه؛ ألن : ( )قال. ( )إذا علم فإنه مل يطمع يف شيء ا ه
. ( )من سفهت بعد رشدها، ومل يعد احلجر عليها يصح تصرفها على األصح[ ب/47 ]

( )يف الكايف ( )صرح اخلوارزمي: وقال البلقيين
فيما إذا قال َلا إن أبرأتين من صداقك فأنت  

املعلق عليها وهي يف احلال أبرأتك، بأنه َّل يقع الطَلق؛ ألن الصفة : فأنت طالق، فقالت
إن أعطيتين ألفًا فأنت طالق، : وللبلقيين احتماَّلن فيما إذا قال. ( )اإلبراء مل يوجد

 .( )أهنا َّل يطلق باإلعطاء، فإنه َّل حيصل به امللك: أرجحهما



 (.  3/7 )هناية املطلب (  )
 ( .4  )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
 .الزركشي رمحه اهلل الكَلم لإلمام ( 3)
 ( . 8 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 7)
حممود بن حممد بن العباس بن رسَلن، ظهري الدين اخلوارزمي العباسي، أبو حممد، ولد : هو(  )

 (.86 /4)ه، كان فقيهاً فاضًَل، صنف الكايف، وتارخياً خلوارزم، تويف سنة (  76)سنة  حبوارزم
 (.86 /4)، طبقات الشافعية الكربى (6 / )طبقات الشافعية َّلبن قاضي شهبة : انظر

ه، يقع يف أربعة أجزاء كبار، ( 98 )حملمود بن حممد بن العباس اخلوارزمي، املتوىف سنة : الكايف( 9)
 .لباً عن اَّلستدَّلل واخلَلف، على طريقة التهذيب، وفيه زيادة عليهعار غا

 (. 8)، اخلزائن السنية ص (6 / )طبقات الشافعية َّلبن قاضي شهبة : انظر
حممد الغامدي، حترير : ، حتقيق الطالب(38 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص : انظر( 4)

 (.983/ )الفتاوى 
 (.983/ )حترير الفتاوى : انظر( 8)
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أعلم أن اخللع خيالف النكاح وخيالف البيع،  ويصح اختالع المريضة مرض الموت: قوله 
الصداق، فالصداق وإن كان عوضًا فهو كعقد مستقل، والبيع  فإن النكاح يصح وإن فسد

مىت فسد الثمن فسد، واخللع بينهما يفسد بفساد العوض، لكن يرتتب عليه حكم وهو 
البينونة، ووجوب مهر املثل يف بعض املواضع، ويف بعض املواضع الطَلق الرجعي، وإطَلق 

أنه إمنا  ( )والشافعي ( )املاوردي على ما يظهر من كَلم  ( )[يثبت]املصنف الصحة إمنا 
يوصف بالفساد العوض، وإَّل فإذا وجب مهر املثل يف صورة َّل يكون اخللع صحيحاً، إذ لو  

 .( )كان صحيحاً  لوجب املسمى، ولو كان باطَلً ملا ترتب عليه أثراً أصَلً 
إنه مبهر املثل ومبا : قال يف احملرر وال يحسب من الثلث إال زائد على مهر المثل: قوله

ألهنا كالوصية . ( )دونه نافذ وَّل يعترب من الثلث فإن زادت اعتربت الزيادة من الثلث ا ه
 .( )للزوج، وليست وصية لوارث خلروجه باخللع عن أن يكون وارثاً 

مرض الزوج َّل يؤثر يف اخللع، بل يصح خلعه يف مرض املوت، وإن كان بدون مهر  :فرع
مثل؛ ألن البضع َّل يبقى على الوارث، فليس خيرج عنه شيء كان حيصل له لوَّل اخللع، فَل 

 .( )معىن لَلعتبار من الثلث، كما لو أعتق مستولدته يف مرض املوت َّل يعترب من الثلث



 .يأيت(: ب)يف (  )
وهذا صحيح إذا خالعت املريضة زوجها صح خلعها فإن (: )) 1 /1 )قال املاوردي يف احلاوي (  )

خالعت مبهر املثل فما دون كان من رأس ماَلا، وأصل تركتها وإن خالعته بأكثر من مهر املثل كان 
 ((.الزيادة على مهر املثل حماباة تعترب من الثلث كالوصايا

وإن كانت هي املريضة وهو صحيح أو مريض فسواء، (: ))7  / )قال اإلمام الشافعي يف األم ( 3)
وإن خالعته مبهر مثلها أو أقل، فاخللع جائز، وإن خالعته بأكثر من مهر مثلها مث ماتت من 
مرضها قبل أن تصح جاز َلا مهر مثلها من اخللع وكان الفضل على مهر مثلها وصية حياص أهل 

 ((.صاية هباالو 
 (.4/384)، الروضة (7 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 3/76 )هناية املطلب : انظر( 7)
 (.  3)احملرر ص (  )
 (.4/384)، الروضة (7 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 9)
 (.4/384)، الروضة (9 8/7)، العزيز شرح الوجيز ( 3/76 )هناية املطلب ( 4)



                                                                (111)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــــــــخــــــــــلـــــــع         
=================================================

أي ويصح اختَلع رجعية؛ ألهنا زوجة بدليل استمرار أكثر  ورجعية في األظهر: قوله
َّل يصح؛ لزوال امللك وعدم : والثاين. ( )فيصح خلعها ويثبت املالأحكام النكاح عليها، 

يصح خلعها بالطلقة الثالثة؛ إلفادهتا البينونة الكربى، دون : وقيل. ( )احلاجة إىل اَّلفتداء
 .( )الثانية؛ ألهنا َّل تفيد زيادة

إلزالة امللك  أي خيلع وغريه فإنه َّل يصح خلعها؛ ألن املال إمنا يبذل يف اخللع ال بائن: قوله
عن البضع، وهو املعوض وهو الركن الثالث، فيشرتط أن يكون مملوكًا للزوج ليقابل العوض 
إزالته، وملا كان هذا املعىن مفقوداً يف البائن، جزموا بأنه َّل يصح خلعها، وملا كان حمتمًَل يف 

 .( )الرجعية ترددوا فيها
ق واحدة وطالق ثانية وطالق ثالثة، أنت طال: طلقين واحدة بألف، فقال: لو قالت :فرع

؛ ألهنا خمتلعة باألوىل فبانت هبا، وإن ( )[والثالثة]فإن أراد بالعوض األوىل، مل تقع الثانية 
أراد بالعوض الثانية طلقت األوىل والثانية، ومل تقع الثالثة، وإن أراد بالعوض الثالثة طلقت 

 .( )ه املاورديثَلثا،؛ ألن اخللع بالثالثة فوقع ما تقدمها قال
َفََل ُجَناَح ﴿:لعموم قوله تعاىل وعينًا ومنفعة؛ ( )[ديناً ]ويصح عوضه قلياًل وكثيرًا : قوله

 .وهو الركن الرابع ( )َعَلْيِهَما ِفيَما اف َْتَدْت ِبِه﴾
؛ ألن العوض يشرتط أن يكون ولو خالع بمجهول أو خمر بانت بمهر المثل: قوله

على التسليم واستقرار امللك، وذلك  ( )مع سائر شروط األعواض كالقدرة معلومًا متموًَّل،


 (.44 / )، بداية احملتاج (4/388)، الروضة (9 8/7)الوجيز ، العزيز شرح (7 3/ )الوسيط (  )
 (.44 / )، بداية احملتاج (4/388)، الروضة (4 8/7)، العزيز شرح الوجيز (7 3/ )الوسيط (  )
 (.4/388)، الروضة (4 8/7)، العزيز شرح الوجيز (7 3/ )الوسيط ( 3)
 (.44 / )، بداية احملتاج (4/738)النجم الوهاج ( 7)
 .والثانية(: ب)يف  ( )
 (.6 /1 )احلاوي ( 9)
 .ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب( 4)
 (.6  )سورة البقرة آية رقم ( 8)
 [أ-8 3( ]6)
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شرط يف صحته، وعند عدمه َّل يصح العوض املسمى، ولكن حيصل البينونة واخللع 
صحيح، وجيب مهر املثل؛ ألن قضية فساد العوض ارتداد العوض اآلخر، والبضع َّل يرتد 

َّل حتصل الفرقة يف اجلهل : وقيل. ( )بعد حصول الفرقة، فوجب رد بدله وهو مهر املثل
سائر صور فساد العوض، بناء على أن اخللع فسخ، وإنه لو خالعها ومل يذكر عوضاً  ( )[و]

ما إذا خالع على عبد : ومن صور اجلهل. ( )عوضًا َّل حيصل الفرقة، إحلاقا للفاسد باملعدوم
خالع بألف  ولو. ( )عبد أو ثوب من غري تعيني وَّل وصف، أو على محل هبيمة أو جارية

إىل أجل جمهول كاحلصاد، بانت ووجب مهر املثل، واخللع بشرط فاسد، كشرط أن َّل ينفق 
عليها وهي حامل، أو َّل سكىن َلا، أو َّل عدة عليها، أو يطلق ضرهتا، يوجب الرجوع إىل 

 .( )مهر املثل
ء ما يتحقق إعطاؤه حمل البينونة يف اخللع باجملهول إذا كان بغري تعليق، أو معلقاً بإعطا :تنبيه

إن أبراتين من صداقك أو من دينك فأنت طالق، فأبرأته وهي : مع اجلهالة، أما إذا قال
جاهلة به مل يقع الطَلق؛ ألن اإلبراء من اجملهول َّل يصح، فلم حيصل اإلبراء فلم يوجد 

 .( )املعلق عليه الطَلق، فَل يقع؛ لعدم حصول شرطه
، ومها جاريان ( )لقوَّلن فيما إذا أصدقها مخرًا أو خنزيراً مها ا وفي قول ببذل الخمر: قوله

يف اخللع على ما ليس مبال كاخلمر واخلنزير واحلر وحنوه، وكذلك اخللع على مغصوب، 
واألصح الرجوع إىل مهر املثل، واخللع على ما َّل يقدر املختلع على تسليمه وما مل يتم 



 (.4/386)، الروضة (1/71 )البيان : انظر. وهو الصحيح واملذهب، وبه قال اجلمهور(  )
 .يف(: ب)يف (  )
السراج الوهاج ((. هو وجه ضعيف: )) وقال الزركشي ،(4/386)الروضة : وحكاه املتويل انظر( 3)

 (  . 7 )متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 ( .4/386)، الروضة (8 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 (.4/386)، الروضة (8 8/7)العزيز شرح الوجيز (  )
 (. 4/77)النجم الوهاج ( 9)
 (.8 )انظر ص ( 4)
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يان القولني، ولو خالعها على عني فتلفت قبل ملكه عليه، كاخللع على اخلمر واخلنزير يف جر 
القبض أو خرجت مستحقة أو معيبة فردها، أو وجد فيها صفة ختالف الصفة املشروطة، 

قضية القطع : قال الزركشي. ( )أطرد القوَّلن يف أن الرجوع إىل مهر املثل، أو بدل املذكور
جيز يف اجملهور قول بالرجوع إىل يف اجملهول مبهر املثل، واختصاص اخلَلف باخلمر وحنوه، مل 

 .( )قيمته؛ ألهنا جمهولة ا ه
إذا خالع على معلوم وجمهول فسد املسمى كله، ووجب مهر املثل، خبَلف ما إذا  :فرع

خالع على صحيح وفاسد معلوم بغري اجلهالة، فإنه يفرق الصفقة، فيصح يف الصحيح 
العها على ما يف كمها، ومل يكن فيه ويفسد يف الفاسد، وجيب ما يقابله مهر املثل، فلو خ

شيء، ففي أصل الروضة عن الوسيط أنه يقع رجعياً، والذي نقله عنه وقوعها بائنًا مبهر 
ويشبه أن يكون من األول فيما إذا كان عاملًا باحلال، والثاين فيما إذا : قال الرافعي. ( )املثل

ويف . مهور وقوعه بائنًا مبهر املثلويف زيادته الذي أطلق اجل. ( )ظن أن يف كمها شيئًا ا ه
على بقية صداقها فخالعها   ( )[اختلعت]أصل الروضة عن فتاوى البغوي وجهان فيما إذا 

 .( )عليه ومل يكن بقي َلا عليه شيء هل حتصل البينونة مبهر املثل، ورجح احلصول
أي كسائر العقود، وألن التوكيل جائز يف النكاح، فجاز يف اخللع؛ ألنه  ولهما التوكيل: قوله

 .( )رفعه فهو أوىل



، بداية احملتاج (4/386)، الروضة (6 8/7)، العزيز شرح الوجيز (3/769 )هناية املطلب (  )
( / 81.) 

 (  .   )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
 (.4/386)الروضة ( 3)
 ( .6 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 .ن نسخة ب وهو الصوابوما أثبته م( خالعت)يف نسخة أ (  )
 (.4/344)الروضة ( 9)
 ( . 4/36)، الروضة (1 8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/38 )، البيان (1/86 )احلاوي ( 4)
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النقص خمالفة َّل [ أ/ 4 ]؛ ألن فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها: قوله
ينهه عن  حتصل الغرض، فإذا خالع باملائة وله قبض ما خالع به، وإن مل يذكره الزوج مامل

قبضه، كالوكيل يف البيع له قبض الثمن مامل ينه عنه، ولو خلع بزيادة على املائة من جنسها 
كمائة وعشرة صح قطعًا ولو كانت الزيادة من غري اجلنس بأن خالع مبائة وثوب أو عبد، 
فاألصح الصحة؛ لوجود املسمى، أما إذا عدل عن املسمى كمائة وخالع بثوب، وإن ساوى 

، وحكى الرافعي فيه اخلَلف اآليت ( )الطَلق ( )[يقع]أكثر، فقطع املاوردي بأنه َّل مائة ف
 .( )يف النقص

وكلتك يف : إذا أطلق الوكالة بأن قال ( )[يعين] وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل: قوله
خلع زوجيت، أو خالعها، ومل يذكر جنسًا من املال، وَّل قدراً، فيحتمل اإلطَلق على مهر 

، كما حيمل إطَلق التوكيل يف البيع على مثن املثل، فإن خالع الوكيل مبهر املثل حاَّلً املثل
من غالب نقد البلد صح ولزم، وإن خالع مبهر املثل وزيادة عليه من جنسه صح أيضاً وجهاً 

 .( )واحداً، وكذا إذا كانت الزيادة من غري جنسه على ما قاله املاوردي
قوله فيهما يعين يف املقدر بأن  لق وفي قول يقع بمهر مثلفإن نقص فيهما لم يط: قوله

خالع بأقل من مائة، ويف املطلق بأن نقص عن مهر املثل، واملنصوص يف األوىل أنه يقع، 
، واملنصوص يف صورة اإلطَلق وقوع الطَلق، ورجحه ( )واتفق األصحاب على تصحيحه

 ( )، والرافعي يف احملرر( )زايل يف اخلَلصةوالغ ( )، لكن البغوي( )العراقيون والروياين وغريهم


 .يقطع(: ب)يف (  )
 (.1/67 )احلاوي (  )
 (.  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 3)
 .حىت(: ب)يف ( 7)
 (.1/67 )احلاوي (  )
 (. 4/36)الروضة ( 9)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق ( 4/36)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 4)

 ( . 3 )متعب ساعد احلسيين ص : الطالب
 ( .46 / )التهذيب ( 8)
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: ( )، قال( )رجحوا عدم الوقوع، واختاره السبكي ( )واملصنف يف املنهاج ( )احملرر
على قولني، فإذا قلنا بالوقوع عند إطَلق : ولألصحاب يف النصني طريقان، أصحهما

مهر  اإلذن، فاألصح وهو نصه يف اإلمَلء أنه َّل خيار فيه للزوج بل يقع بائنًا وجيب
 .( )املثل
إذا خالع باأللف فَل إشكال يف نفوذ  ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فامتثل نفذ: قوله

، وكذا إذا أمرته أن خيالع بعبد بعينه فخالع به صح، ويكون ( )اخللع وبينونتها ولزوم األلف
اإلذن، وفيما إذا خالع   ( )مسلطًا على تسليم العبد من غري إذن؛ ألن التسليم من لوازم

بألف يف الذمة، كما صورة املصنف، هل يكون مسلطاً على تسليمه من غري إذن، وجهان، 
 .( )وهكذا إذا خالع مبؤجل ،وإذا خالع بدون ما عينت جاز من باب أوىل، وصرح هبا احملرر

ى أي عل وإن زاد أي الوكيل فقال اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت: قوله
هو  ويلزمها مهر مثل (  )املنصوص، ألن الطَلق يقع مع فساد اخللع كما يقع مع صحته

، زاد على ما قدرته أو نقص؛ ألن عوض اخللع إذا فسد  (  )الصحيح املنصوص يف اإلمَلء
 .(  )كان الرجوع إىل مهر املثل



 ( .4 3/ )الوسيط (  )
 (.  3)احملرر ص (  )
 (.718)منهاج النووي ص ( 3)
 .حممد الغامدي: ق الطالب، حتقي(8 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 7)
 .اإلمام السبكي(  )
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(8 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 9)
 (. 4/36)الروضة ( 4)
 [ب-8 3( ]8)
 (.  3)احملرر ص ( 6)
 ( .  8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/71 )، البيان (46 / )التهذيب ( 1 )
 ( .3 8/7)الوجيز العزيز شرح :  انظر(   )
 ( .3 8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/71 )، البيان (46 / )التهذيب (   )
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ثل أكثر ، فإن كان مهر امل( )هو املنصوص يف األم وفي قول األكثر منه ومما سمته: قوله
أكثر فهو املرجوع إليه عند فساد املسمى، وإن كان الذي مسته أكثر يلزمها؛ ألهنا رضيت به 

فاستثنوا منه ما إذا زاد  ( )والرافعي ( )، وحرره املراوزة( )هكذا أطلق هذا القول األكثرون
مل على ما مساه الوكيل فَل جيب زيادة على ما مساه؛ ألن الزوج رضي به، و   ( )[مهر املثل]

يستثنوا ما إذا زاد مسماها على ما مساه الوكيل، بل أوجبوه لرضاها به فمسماها َّلزم َّل 
حمالة، والزيادة عليه َّلزمة أيضًا إىل متام مهر املثل، ما دام قدر مسمى الوكيل أو أقل، فإن 

، فإذا قدرت مائة ومهر مثلها تسعون، ومسى الوكيل مائتني ( )زاد مل جتب تلك الزيادة
اجب على املنصوص يف اإلمَلء تسعون، وعلى القول الثاين مائة واملائة الزائدة َّل جتب فالو 

بَل خَلف، ولو كان مهر املثل مائة ومخسني فهو الواجب على القولني، واخلمسون الزائدة 
َّل جتب بَل خَلف، ولو كان ثَلمثائة وجبت على القول األول، وجيب على الثاين مائتان 

وإذا عرفت هذا، عرفت أن عبارة : قال السبكي. ( )األمرين املذكورينفقط؛ ألهنا أكثر 
اجلمهور واملنهاج وأصله َّل يؤدي الغرض، فينبغي أن يزاد عليها ما مل يزد مهر املثل على 

إذا زاد الوكيل فاملرأة باخليار إن شاءت وافقته، وإن شاءت : ويف قول. ( )مسمى الوكيل
 .( )أكثر األمرين على ما سبق: وقيل. ردت، وعليها مهر املثل



 ( .3 8/7)العزيز شرح الوجيز :  انظر(  )
، النجم الوهاج (3 8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/71 )، البيان (46 / )التهذيب (  )

 ( . 8 / )، بداية احملتاج (4/777)
 ( .4/777)النجم الوهاج : انظر( 3)
 ( .3 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 .مسماها(: ب)يف (  )
 (  .4/777)، النجم الوهاج (3 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 9)
 (. 4/36)، الروضة (3 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 4)
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(4 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 8)
 ( .4/777)، النجم الوهاج (3 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 6)
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املذهب أن الوكيل َّل يطالب بالواجب عليها، إَّل أن يقول على أين ضامن، فيطالب  :فرع
وجييء : قال. مبا مسى، وإذا أخذه الزوج منه، ففي التهذيب أنه َّل يرجع عليها إَّل مبا مسته

 .( )فيه قول آخر أنه يرجع بالواجب عليها، وهو مهر املثل أو أكثر األمرين على ما سبق
أي تفريعًا على  الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبي والمال عليهوإن أضاف : قوله

أن يقال  ( )[منعناه فيحتمل]أما إذا : قال السبكي. صحة خلع األجنيب، وهو الصحيح
، وحيتمل أن ( )وهو يشعر به كَلم املصنف واألصحاب. ( )ههنا كذلك، وَّل جيب مال

تصحيحه تفريعًا على بطَلن خلع ومل يكن ]يقال هو هنا وكيل، فإذا أضاف إىل نفسه 
ويبقى التصرف بالوكالة مبهر املثل على األصح،   ( )[األجنيب يبطل اإلضافة إىل نفسه

 .( )وبأكثر األمرين على الثاين كما لو مل يضف إىل نفسه
إذا أطلق الوكيل اخللع فلم  وإن أطلق فاألظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة: قوله

إن : قال الرافعي. ( )فَلنة ( )[اختلعت]ىل نفسه بأن اقتصر على قوله يضفه إليها وَّل إ
فرعنا على النص يعين حصول البينونة فيثبت على الوكيل ما مساه، وفيما عليها منه قوَّلن، 

أن عليها ما مست؛ ألهنا مل ترض بأكثر منه، والزيادة على ما مست على الوكيل؛ : أصحهما
ممكن، فكأنه افتداها مبا مست وبزيادة من عند نفسه، وعلى ألن اللفظ مطلق والصرف إليه 

أن عليها أكثر األمرين : والثاين. هذا لو طالب الزوج الوكيل به يرجع على الزوجة مبا مست


 (. 4/36)، الروضة (1/71 )، البيان (46 / )التهذيب (  )
 .منعنا َّل حيتمل(: ب)يف (  )
 .حممد الغامدي: ، حتقيق الطالب(8 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص ( 3)
، النجم (37 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 7)

 ( .4/777)الوهاج 
 (.ب)سقط من (  )
، بداية احملتاج (4/777)، النجم الوهاج (  3)، احملرر ص (36 / )الوسيط يف املذهب ( 9)

( / 8 .) 
 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب( 4)
 (. 8 / )، بداية احملتاج (  3)، احملرر ص (36 / )الوسيط يف املذهب ( 8)



                                                                (111)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــــــــخــــــــــلـــــــع         
=================================================

من مهر املثل وما مست؛ ألنه عقد َلا فأشبه ما إذا أضافه إليها، فإن بقي شيء مما مساه 
الزيادة؛ ألن  ( )[تلك]لى ما مسى الوكيل مل جيب الوكيل فهو عليه، وإن زاد مهر املثل ع

 .( )الزوج رضي مبا مسى الوكيل ا ه
إذا أطلقت التوكيل فمقتضاه اَّلختَلع مبهر املثل حاَّلً من غالب نقد البلد فإن نقص  :فرع

عنه أو ذكر فيه أجَل فقد زادها خرياً، وإن زاد على مهر املثل، فهو كما لو قدرت وزاد على 
 .حكمه ما سبق لكن َّل جييء قول وجوب أكثر األمريناملقدر، و 

أي توكيل املخالع سواء كان وكيل الزوج أو الزوجة؛ ألن الذمي  ويجوز توكيله ذمياً : قوله
قد خيالع املسلمة ويطلقها، وذلك إذا أسلمت املرأة وختلف الزوج فخالعها يف العدة، مث 

ازًا عن احلريب؛ ألن املنصوص أن وكيل ، وليس قوله ذميًا احرت ( )أسلم حيكم بصحة اخللع
 .( )الزوج ووكيل الزوجة جيوز أن يكونا كافرين

ألن كَل منهما لو خالع لنفسه جاز،  عبدًا محجورًا عليه بسفه؛[ ب/ 4 ]و: قوله
، ( )فجاز أن يكون وكيًَل يف خلع غريه، وَّل فرق بني أن يكون العبد مكاتباً أو غري مكاتب

 .والويل؛ ألنه َّل يتعلق يف اخللع عهدة توكيل الزوج ، وَّل يشرتط إذن السيد( )مكاتب
ألنه ليس أهًَل لقبض  وال يصح توكيل محجور عليه أي بسفه في قبض العوض؛: قوله
وحمله . ( )أن املختلع يربأ، ويكون الزوج مضيعًا ملاله: ، فإن فعل وقبض، ففي التتمة( )حقه

وحمله ما إذا وقع اخللع على عني، أو على غري معني، لكن علق الطَلق بدفعه، وملك الزوج 



 .ن نسخة أ وأكملته من نسخة بساقطة م(  )
 ( .7 8/7)العزيز شرح الوجيز (  )
 (. 8 / )، بداية احملتاج ( 4/77)، النجم الوهاج (4/368)، الروضة (  3)احملرر ص ( 3)
، النجم (37 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 7)

 (. 4/77)الوهاج 
 (. 8 / )، بداية احملتاج ( 4/77)، النجم الوهاج (4/368)، الروضة (  3)احملرر ص (  )
 (. 8 / )، بداية احملتاج ( 4/77)، النجم الوهاج (4/368)، الروضة (  3)احملرر ص ( 9)
 (.4/368)، الروضة (8 8/7)العزيز شرح الوجيز : انظر( 4)
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له بالقبض جلريانه يف ضمن تعليق، وتلفه بعد ذلك عليه غري مضمون لتضييعه، فإن وقع 
على دين فَل أثر لقبض السفيه؛ ألن الذمة َّل تربأ إَّل بقبض صحيح، فإذا تلف فتلفه على 

 .( )حق الزوج يف ذمتها، قاله السبكي املرأة، ويبقى
طلقي : ألنه لو قال بخلع زوجته أو طالقها؛  ( )واألصح صحة توكيله امرأة: قوله

َّل يصح؛ ألن املرأة َّل تستقل : والثاين. ( )طلقت جيوز ويقع الطَلق: فقالت. نفسك
 .( )بالطَلق فَل توكل فيه

يعين إذا وكل الزوج والزوجة رجًَل يف  نالطرفي: وقيل. ولو وكال رجاًل تولى طرفاً : قوله
اخللع، فاألصح أن له أن يتوىل أي الطرفني شاء مع اآلخر أو وكيله، وَّل يتوىل الطرفني كما 

جيوز أن يتوىل الواحد طريف اخللع؛ ألن اخللع يكفي فيه : والثاين. ( )يف البيع وسائر العقود
ألفًا فأنت طالق، فأعطته وقع الطَلق  إن أعطيتين: اللفظ من أحد اجلانبني، فإنه لو قال

وعلى هذا ففي اَّلكتفاء بأحد شقي العقد خَلف، كما يف بيع . وثبت اخللع ومقصوده
 .( )األب مال نفسه من ولده

مل يذكر املصنف شروط وكيل الزوجة، واملعترب فيه البلوغ والعقل، كما يف وكيل الزوج،  :فرع
وهل يشرتط الرشد وجهان، . ( )، وَّل اإلسَلم( )بَل خَلف ( )[الذكورية]وَّل يشرتط 

أنه َّل جيوز توكيلها سفيهاً حمجوراً عليه، وأن إذن الويل ولو فعل : املذكور منهما يف التهذيب



 .حممد الغامدي: ب، حتقيق الطال(333)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب النشوز، ص (  )
 [أ-6 3( ] )
 (.4/368)، الروضة (  3)احملرر ص ( 3)
 (. 8 / )، بداية احملتاج (4/779)، النجم الوهاج (4/368)الروضة ( 7)
 (.4/366)الروضة . وهو الصحيح، نص عليه النووي(  )
 (.83 / )، بداية احملتاج (4/779)، النجم الوهاج (4/366)الروضة ( 9)
 .لذكورةا(: ب)يف ( 4)
 (.1/38 )، البيان (48 / )، التهذيب (1/61 )احلاوي ( 8)
 (.1/38 )، البيان (48 / )التهذيب ( 6)
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كما لو اختلعت احملجورة بنفسها، وهذا على ما ذكر املتويل فيما إذا . ( )وقع الطَلق رجعياً 
ينونة ويلزمها املال، إذ َّل ضرر على السفيه إذا أطلق، أما إذا أضاف املال إليها فيحصل الب

وجيوز أن توكل عبدًا باَّلختَلع أذن سيده أم مل يأذن، إن كان اَّلختَلع على عني ماَلا، 
املطالبة، وإن أطلق فإن مل يأذن   ( )[فهي]وإن كان على مال يف الذمة وأضافه إليها 

عتق، وإذا غرم فله الرجوع عليها وإن باملال بعد ال ( )[الزوج]يف الوكالة طالبه   ( )[السيد]
 .( )أذن تعلق املال بكسبه ويثبت له الرجوع على املوكلة إذا غرم

ألهنا فرقة َّل  ؛( )، ويف األم( )اتفق عليه نصه يف اإلمَلء الفرقة بلفظ الخلع طالق: فصل
أنت طالق على ألف، أو خالعتك على : َّل ميلكها غري الزوج، فيكون طَلقاً، كما لو قال

 .وإمنا اخلَلف إذا مل يزد على لفظ اخللع. ( )طلقة بألف، فإنه يكون طَلقاً بَل خَلف


 (.48 / )التهذيب (  )
 .من(: ب)يف (  )
 (.ب)سقط من ( 3)
 (.ب)سقط من ( 7)
ما يكون اعتباره يف وكيل الزوجة أقوى من اعتباره يف وكيل الزوج، (: ))1/61 )جاء يف احلاوي (  )

وهو الرشيد فإنه َّل يعترب يف وكيل الزوج، وجيوز أن يكون حمجورًا عليه بالسفه، ألنه لو خالع لنفسه 
َّل : أحدمها: وجهني جاز، فجاز أن يكون وكيًَل يف خلع غريه، وهل يعترب يف وكيل الزوجة أم َّل؟ على

يعترب الرشد يف وكيل الزوجة، : والوجه الثاين. يعترب يف وكيلها، وإن وكلت سفيها جاز اعتباراً بوكيل الزوج
وإن مل يعترب يف وكيل الزوج كما يعترب رشد الزوجة يف اخللع، وَّل يعترب رشد الزوج، فلذلك إن وكلت 

فوكالة الزوجة خمتصة مبعاوضة حمضة مت : فإن قيل. ازالزوجة سفيهًا مل جيز، وإن وكل الزوج سفيها ج
الرشد فيهما على هذا الوجه معترب فوكالة الزوج املشرتكة يف طَلق ومعاوضة أوىل أن يكون الرشد فيها 

ملا تفردت وكالة الزوجة باملعاوضة تفردت حبكمها والرشد يف عقود املعاوضات معترب : قيل. معترباً 
ا كانت املعاوضة يف وكالة الزوج تبعا للطَلق الذي َّل يعترب فيه الرشد، وكان التبع فاعترب يف وكالتها، ومل

 .داخَل يف حكم املتبوع مل يكن الرشد يف وكالته معترباً 
 (.9 /1 )، البيان ( 6 /3 )هناية املطلب ( 9)
العزيز شرح الوجيز . وهو األظهر عند مجهور األصحاب: ، وقال الرافعي(64 / )األم ( 4)
(8/34  .) 



                                                                (111)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــــــــخــــــــــلـــــــع         
=================================================

 .( )هو نصه يف القدمي وفي قول فسخ: قوله
وهو أن القول بأنه طَلق يقتضي أنه إذا  أشار به إىل تفريع القولني، ال ينقص عدداً : قوله

خالعها ثَلث مرات حرمت عليه حىت تنكح زوجًا غريه، وإنه بكل خلع ينقص من عدد 
الطَلق طلقة، والقول بأنه فسخ َّل ينقص به من عدد الطَلق شيء، ولو خالعها ألف مرة، 

 .( )جاز له أن يتزوجها بغري حملل
عين إذا فرعنا على أن اخللع طَلق، فلفظ الفسخ  ي فعلى األول لفظ الفسخ كناية: قوله

فسخت نكاحك بألف، سواء قلنا لفظ اخللع صريح يف الطَلق : كناية يف اخللع، بأن يقول
أو كناية يف الطَلق، ومعىن كناية يف اخللع، أي كناية يف الفرقة بعوض اليت يعرب عنها بلفظ 

 .( )الفسخ الطَلق مل يقعاخللع، وحيكم عليها بأهنا طَلق، فإذا مل ينو بلفظ 
أي أهنا صريح يف الطَلق كاخللع، وورودها يف القرآن   والمفاداة كخلع في األصح: قوله

أهنا كناية يف الطَلق لعدم تكررها : والثاين. ( )كاشتهار لفظ اخللع، وإن مل يذكر يف القرآن
ت أو تقول وعدم اشتهارها وَّل فرق على الصحيح بني أن يقول فاديتك بكذا فتقول قبل

 .( )افتديت
هو  وفي قول كناية ( () )يعين يف الطَلق، وهو نصه يف اإلمَلء ولفظ الخلع صريح: قوله

، ومأخذ القولني أن مستند الصراحة يف لفظ اخللع، هل هو الشيوع يف ( )نصه يف األم


 (.9 /1 )، البيان ( 6 /3 )، هناية املطلب (1/8 )احلاوي (  )
العزيز شرح الوجيز . ورجحه الشيخ أبو حامد، وأبو خملد البصري(.  6 /3 )هناية املطلب (  )
(8/34 .) 
متعب ساعد احلسيين : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(9 /1 )البيان ( 3)

 (. 4/77)النجم الوهاج  ،(77 )ص 
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 8 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 7)
، الروضة (8/711)، العزيز شرح الوجيز (  3)، احملرر ص (9 /1 )البيان . وهو األظهر(  )
(4/34 .) 
 (. 4/34)، الروضة (8/711)، العزيز شرح الوجيز (9 /1 )البيان ( 9)
 (. 4/34)، الروضة (9  / )، التهذيب (9 /1 )البيان ( 4)
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كثرون العرف واَّلستعمال للطَلق، أو أن ذكر املال أحلقه بالصرائح، وعلى املأخذ األول األ
: قال السبكي. ( )يثبتون اخلَلف يف لفظ اخللع؛ لشيوع اللفظ عرفًا وإن مل جير ذكر املال

وخيرج من ذلك وجهان يف أن لفظ اخللع من غري . ( )وفيه نظر؛ ألنه إمنا شاع مع ذكر املال
وهل يقتضي اخللع املطلق اجلاري من . ( ( ) )[أصحهما أنه كناية]ذكر املال صريح أو كناية 

نعم؛ للعرف املطرد جبريان اخللع على : غري ذكر املال ثبوت املال، فيه وجهان أصحهما
َّل؛ ألنه مل جيز له ذكر والتزام، فإن قلنا مطلقه يقتضي املال، فإن جعلنا : والثاين. ( )املال

 .( )فسخاً أو صرحياً يف الطَلق أو كناية ونوى وجب مهر املثل وحصلت البينونة هبذا
ألنه يفرع على  األول لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في األصح؛ فعلى: قوله

أنه صريح يف الطَلق، وإن جعلناه كناية ومل ينو لغا، وإن قلنا َّل يقتضي املال فإن جعلناه 
فسخًا لغا؛ ألن الفسخ بالرتاضي َّل يكون إَّل على عوض، وإن جعلناه طَلقًا إما صرحياً 

إذا قال خالعتك ومل يذكر  ( )، ويف اإلشراف للهروي( )رجعيوإما كناية، ونوى فهو طَلق 



 (.8/711)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص . وهو األظهر، وبه قال الروياين(  )
 (.  4/34)، الروضة (9 /1 )، البيان (64 / )األم (  )
 (.8/711)العزيز شرح الوجيز ( 3)
حممد الزهراين، السراج الوهاج : الطالب، حتقيق ( 4 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 7)

 (. 4/77)، النجم الوهاج (77 )متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 (.ب)سقط من (  )
 (. 4/349)، الروضة (8/711)العزيز شرح الوجيز ( 9)
، الروضة (8/711) العزيز شرح الوجيز. وهو األظهر عند اإلمام والغزايل وهو اختيار القاضي( 4)
 (.961/ )، حترير الفتاوى (4/349)
، السراج الوهاج (961/ )، حترير الفتاوى (4/349)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز ( 8)

 (.74 )متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 (.4/774)النجم الوهاج ( 6)
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أنه : وفيه وجه أخر. خلع فاسد وجيب املهر: والثاين. َّل شيء: عوضًا فقوَّلن، أحدمها
: وإن قلنا رجعي ففي افتقاره إىل قبوَلا وجهان، أصحهما. ( )طَلق رجعي حكاه الزركشي

، وأضمر التماس جواهبا وانتظر قبوَلا، أما لو والوجهان فيما إذا قال خالعتك. ( () )َّل يفتقر
 .( )خالعت، ومل يضمر التماس اجلواب فَل تفتقر إىل القبول قطعاً (  )[خلعت أو: ]قال
اجلزم هبذا تفريع على كونه طَلقاً، فإن جعلناه  ويصح بكنايات الطالق مع النية: قوله

نوى الطَلق أو الفسخ كان نعم، فإن : فسخاً، ففي دخول الكنايات فيه وجهان، أصحهما
وَّل بد من : قال الزركشي. ( )ما نوى، وإن نوى اخللع عاد اخلَلف يف أنه فسخ أو طَلق

 .( )نية الزوجني معاً، وإن مل ينويا أو أحدمها مل يصح ا ه
 .(  )اخلَلف املذكور يف النكاح  ( )أي وكذا بسائر اللغات، وَّل يأيت فيه وبالعجمية: قوله
أي سواء جعل فسخًا أو  بعتك نفسك فقالت اشتريت فكناية خلع ولو قال: قوله

وعن الزيادات للعبادي أن يقع الطَلق مع ذكر العوض صريح، ولفظ اإلقالة  . ( )طَلقاً 



بن أيب يوسف اَلروي، قاضي مهدان، وتلميذ القاضي أيب هو القاضي أبو سعد حممد بن أمحد (  )
اإلشراف على غوامض احلكومات، قتل مع ابنه يف : عاصم البعادي، شرح أدب القضاء للعبادي ومساه
 .جامع مهدان يف شعبان سنة مثان ومثانني وأربعمائة

 (. 7 )، طبقات الشافعية َّلبن هداية اهلل ص ( 39/ )طبقات الشافعية الكربى : انظر
 (.76 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
 (.4/349)الروضة . صححه اإلمام وقطع به البغوي( 3)
أنه يفتقر إليه؛ ألن لفظ املخالعة يستدعي القبول، وقد حيتاج إىل القبول، وإن مل : والوجه الثاين( 7)

 ( . 8/71)العزيز شرح الوجيز . السفيهيثبت املال، كما يف خمالعة 
 .سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب(  )
 (.4/349)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز ( 9)
 ( 8/71)، العزيز شرح الوجيز (8 /1 )البيان ( 4)
 (.   )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 8)
 [ب-6 3( ]6)
 (.89 / )، بداية احملتاج (4/776)، النجم الوهاج (  3)احملرر ص ( 1 )
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ويقع الطَلق باملهر من جهة الزوج، ويقع املهر : قال الرافعي[ أ/49 .]( )كناية فيه أيضاً 
اخللع، فيكونا كنايتني أيضاً، واحرتز بقوله بكذا بالطَلق من جهة الزوجة، يعرب هبما عن 

: لو قال ( )يف كتاب الطَلق ( )ونقل الرافعي عن العبادي. ( )عما إذا مل يذكر عوضًا ا ه
: وقيل. اشرتيت ومل يذكر عوضاً، َّل حيصل فرقة إذا مل يكن نية: فقالت. بعت منك طَلقك

 .( )يقع مبهر املثل قاله الزركشي
بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا وقلنا الخلع طالق فهو  وإذا بدأ: قوله

أي واملغلب املعاوضة، واعلم أن اخللع فيه شبه من  تعليق ( )معاوضة فيها شوب
املعاوضات، وشبه من التعليقات، فوجه شبه املعاوضة أنه يأخذ ماًَّل يف مقابلة ما خيرجه عن 

ب على قبول املال أو بدله، كما يرتتب ملكه، ووجه شبه التعليق أن وقوع الطَلق يرتت
واحرتز بقوله وقلنا اخللع طَلق، عما إذا قلنا فسخ، فهو . ( )الطَلق املعلق على شرطه

 .( )معاوضة حمضة من اجلانبني كابتداء البيع



، (4/776)، النجم الوهاج (4/344)، الروضة ( 8/71)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص (  )
 (.89 / )بداية احملتاج 

 (.4/344)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )
 ( . 8/71)العزيز شرح الوجيز ( 3)
 أورده. املراوزة أئمة من وهو الَعبَّادي، عاصم أيب الشيخ لداو . أمحد بن حممد بن احلسن أبو: هو (7)

 (.397/ ) الكربى الشافعية طبقات: انظر. الكربى طبقاته يف السبكي
 ( .4  /8)العزيز شرح الوجيز (  )
 (.3  )احلسيين ص متعب ساعد : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 9)
 ص الصحاح خمتار :انظر. األدناس و األقذار :وهي الشوائب واحدة الشائبة و، اخللط :الشوب (4)
( 74.)  
، بداية احملتاج (4/776)، النجم الوهاج ( 8/71)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص ( 8)
( / 89.) 
 (.89 / )، بداية احملتاج (4/776)النجم الوهاج ( 6)
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 .  ( )[( )تغليباً حلكم املعاوضة كالبيع وله الرجوع قبل قبولها: قوله]
يعين تقول قبلت أو اختلعت أو ضمنت لك ذاك  نفصلويشترط قبولها بلفظ غير م: قوله

وحنوه، فلو اشتغلت بكَلم آخر، أو ختلل زمان طويل، مث قبلت مل ينفذ، وكذا َّل ينفذ إذا مل 
 .( )يصرح بالقبول، بل أعطته األلف، وهو املشهور فيها كما أفهمه

ك ولو اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين وعكس أو طلقت: قوله
، ويف ( )أي قياسًا على البيع فقبلت واحدة بثلث األلف فلغو  ( )[بألف]ًً ثالثا

، ( )بألف فقبلت بألفني، وَّل يلزمها األلف؛ ألنه الذي أوجبه: أنه يصح إذا قال: الشامل
ونقله ابن الرفعة عن أيب الطيب واملتويل أيضاً، وَّل خَلف يف الثانية والثالثة؛ ألنه دون ما 

 .( )أوجب
طلقتك ثالثًا بألف فقبلت واحدة بألف فاألصح وقوع الثالث ووجوب  :ولو قال: قوله
عدد   ( )[إليها]؛ ألهنا وافقت يف العوض وليس ( )أما وقوع الثَلث فهو قول األكثرين ألف



ومل خيالف يف هذه إَّل العبادي يف الزيادات، فإنه مل (: )) 1 4/7)قال الدمريي يف النجم الوهاج  ( )
 ((.جيوز له الرجوع، رعاية ملعىن التعليق

 (.ب)سقط من (  )
متعب : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(8/717)العزيز شرح الوجيز ( 3)

 (.1 4/7)جم الوهاج ، الن(   )ساعد احلسيين ص 
 .وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب( فقبلت واحدة بثَلث)يف نسخة أ ( 7)
، بداية احملتاج (4/776)، النجم الوهاج (4/381)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز (  )
( / 89.) 
 .،(4/381)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز : انظر( 9)
 (. 3/38 )كفاية التنبيه ( 4)
 (. 3/38 )، كفاية التنبيه (  3)،  احملرر ص ( 3/36 )، هناية املطلب ( 1/3 )احلاوي ( 8)
 .َلا(: ب)يف ( 6)
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َّل يقع إَّل : ( )وقال ابن احلداد. ( )عدد الطَلق، وقد أوقعه بصفة وحصل له مقصوده
مل يقبل إَّل واحدة، فلم يقع غريها، كما أهنا   ( )[وهو]بقبوَلا  واحدة؛ ألن الطَلق كاملعلق

َّل يقع شيء؛ ألن اإلجياب : وقال صاحب التتمة. ( )أهنا لو مل تقبل شيئًا مل يقع شيء
والقبول مل يتفقا، فَل يصح املعاوضة، وأما وجوب األلف وهو املسمى، فألن اإلجياب 

لرافعي ذلك على قولنا بوقوع الطَلق، فيقتضي وأطلق ا. ( )والقبول متعلقان به وواردان عليه
َّل جيب املسمى وإمنا جيب  ( )وقال ابن سريج. فيقتضي أنه سواء قلنا يقع الثَلث أو واحدة

جيب مهر املثل، ومل يتحرر من مذهب ابن سريج هل هو وقوع الثَلث أو واحدة، لكن 
وجه له، قاله  القول مبهر املثل على قول الواحدة مبا يكون له وجه، وعلى قول الثَلث َّل

 .( )السبكي


، بداية احملتاج (4/776)، النجم الوهاج ( 4/38)، الروضة ( 8/71)العزيز شرح الوجيز (  )
( / 89.) 
املصري، الشهري بابن حداد، كان إمامًا يف الفقه،   هو أبو بكر حممد بن أمحد بن جعفر الكناين(  )

الباهر يف الفقه، وأدب القضاء، وغريها، تويف يف حمرم : كثري العبادة، ويل قضاء مصر، من مؤلفاته
 .سنة أربع وأربعني وثَلمثائة

 (.368/ )، طبقات اإلسنوي (3/64)طبقات الشافعية الكربى : انظر
 .وهي(: ب)يف ( 3)
متعب ساعد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(1/76 )يان الب: انظر( 7)

 (.  4/7)، النجم الوهاج (8  )احلسيين ص 
، حتقيق ( 1 )، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 8/71)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )

 .حممد الزهراين: الطالب
 كان، زمانه يف الشافعية لواء حامل، البغدادي العباس أبو القاضي سريج بن عمر بن أمحد: هو (9)

 كثرية مصنفات له، شرياز قضاء وويل، وغريه األمناطي القاسم أيب على تفقه، األشهب الباز له يقال
 .ببغداد وثَلمثائة ست سنة تويف،  مصنف أربعمائة بلغت إهنا: يقال
 شهبة قاضي ابن طبقات، ( 1 /7 )  النبَلء أعَلم سري، (  /3) الكربى الشافعية طبقات: انظر

( /61)   . 
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 1 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 4)
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وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتني فتعليق فال رجوع له، وال يشترط : قوله
أي وقت أو أي حني : ألنه تعليق، وكذا إذا قال القبول لفظًا وال اإلعطاء في المجلس؛

اإلعطاء يف  أو أي زمان، فيغلب معىن التعليق، حىت َّل حيتاج إىل القبول باللفظ، وَّل يشرتط
جملس التواجب، وهو ما حيصل به اَّلرتباط بني اإلجياب والقبول، وَّل نظر إىل مكان العقد، 
بل يطلق مىت وجد اإلعطاء، وليس للزوج الرجوع قبل اإلعطاء، وَّل خَلف عندنا أهنا إذا 

 .( )أعطته ما شرطه وقع الطَلق، سواء اقتصرت عليه أو زادت
مل تعطيين ألفًا فأنت طالق، اقتضى الفور فمىت جاء زمان لو قال مىت  :فرع من الحاوي

فأفهم هذا وهو أن : قال السبكي. ( )ميكنها دفع األلف فيه فلم تدفعها طلقت، يعين رجعياً 
 .( )مىت يقتضي الفور يف النفي ويقتضي الرتاخي يف اإلثبات

قوله فكذلك  إن أو إذا أعطيتني فكذلك لكن يشترط إعطاء على الفور :وإن قال: قوله
وسوى . ( )أي َّل حيتاج إىل القبول يف اجمللس وَّل رجوع له؛ إحلاقًا مبىت يف هذين احلكمني

األكثرون بني إذا وأن يف اقتضائهما الفور من قرينة العوضية، واشرتاكهما يف التعليق، وعدم 
ة احلرة، اشرتاط اإلعطاء على الفور خمصوص بالزوج: وقال املتويل. ( )الدَّللة على العموم

إن أعطيتين ألفًا فأنت طالق، وقع الطَلق مىت أعطته، وإن طال : فإن كانت أمة وقال
ولو أعطته األمة ألفًا من  : ( )قال. ( )الزمان؛ ألهنا َّل تقدر على إعطاء يف اجمللس غالباً 



، العزيز شرح الوجيز (  3)، احملرر ص (8 3/ )، الوسيط (3/384 )هناية املطلب (  )
 (. 4/38)، الروضة ( 8/71)
 (.1/79 )احلاوي (  )
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(19 )كتاب اخللع، ص   اَّلبتهاج للسبكي،( 3)
 ( .3 4/7)، النجم الوهاج (8/719)، العزيز شرح الوجيز (8 3/ )الوسيط ( 7)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق ( 4/38)، الروضة (8/719)العزيز شرح الوجيز (  )

 (.93 )متعب ساعد احلسيين ص : الطالب
: ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(8/719)العزيز شرح الوجيز : انظر( 9)

 ( .97 )متعب ساعد احلسيين ص 
 .اإلمام املتويل رمحه اهلل( 4)
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كسبها حصلت البينونة؛ لوجود الصفة، وعليه رد املال إىل السيد، ويطالبها مبهر املثل إذا 
وقوله إعطاء على . ( )َّل فرق بني احلرة واألمة: وأنكر ابن الرفعة مقالته وقال. ( )عتقت

يشرتط : ( )، وهذه أحسن؛ فإن املاوردي قال( )الفور هو معىن قول احملرر إعطاء يف اجمللس
يشرتط أن يعطيه يف جملس القبول، وجيوز أن يكون بينهما مهلة يسرية وجهاً واحداً، خبَلف 

أنت طالق بألف إن شئت، ففي جواز تراخي مشيئتها : فقال. لقين بألفط: ما لو قالت
 .( )زماناً يسرياً وجهان، والفرق أن زمن الفعل أوسع، قاله الزركشي

قال لزوجته إن أبرأتين من صداقك فأنت طالق، فأبرأته عاملة به وقع بائن، كذا قاله  :فروع
لما قدر الصداق، فإن مل يعلما وقع رجعياً، ، ومرادمها إذا ع( )احلسني واخلوارزمي ( )القاضي

إن طلقتين فأنت بريء من صداقي، فطلقها ففي وقوعه رجعيًا أو بائناً : رجعياً، ولو قالت
، وأفيت بالثاين، وأفيت به أيضاً ( )مبهر املثل وجهان، جزم باألول القاضي احلسني يف تعليقه

ويف فتاوى . ( )إنه احلق ( )وجزم صاحب الكايف، وقال ابن أيب الدم ( )الغزايل وابن الصَلح



: ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(8/719)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )
 ( .97 )متعب ساعد احلسيين ص 

(. 97 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب: انظر(  )
 ( .7 4/7)النجم الوهاج . وأنكره كذلك اإلمام البلقيين

 ( .  3)احملرر ص ( 3)
 (. 1/7 )احلاوي ( 7)
 ( .97 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
  [أ-331]( 9)
 ( .  4/7)النجم الوهاج :  انظر( 4)
 ( .  4/7)، النجم الوهاج (8/774)العزيز شرح الوجيز : انظر( 8)
أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن عثمان الكردي، الفقيه الشافعي، املعروف بابن الصَلح،  : هو (6)

كتاب : م، من مؤلفاتهكان أحد علماء عصره يف التفسري، واحلديث، والفقه، وغريها من العلو 
علوم احلديث،  وإشكاَّلت على كتاب الوسيط، وغريها، تويف يف شهر ربيع األول سنو ثَلث 

 .وأربعني وستمائة بدمشق
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إن طلقتين أبرأتك عن الصداق أو فأنت بريء منه، فطلق : فتاوى القاضي احلسني لو قالت
ويف فتاوى . ( )َّل حيصل اإلبراء؛ ألن تعليقه باطل، ويلزمها مهر املثل؛ ألنه مل يطلق جماناً 

اقي فطلقين، برئ الزوج وله اخليار، إن شاء طلق أبرأتك عن صد: القاضي حسني لو قالت
وقال ابن . زاد اخلوارزمي ولو طلق يكون الطَلق رجعيًا على األصح. ( )وإن شاء مل يطلق

لو علق الطَلق على الرباءة مما َلا عليه فأبرات، كان : العماد، وقال البغوي يف فتاويه
و متليك، إن قلنا متليك كان خلعاً، أو الطَلق رجعياً، وهذا ينبين على أن اإلبراء إسقاط أ

: الزكاة، وقال ( )[به]إسقاط فَل، وصورة املسألة أن َّل يتعلق هبذا الدين زكاة فإن تعلقت 
إن أبرأتين من صداقك أو دينك فأنت طالق، فأبرأت، مل يقع الطَلق ومل يربأ، ألن الطَلق 

الفقراء، فَل يصح الرباءة من  معلق على الرباءة من مجيع الدين، والدين قد استحق بعضه
ذلك البعض، فلم يوجد الصفة، كما لو باع املال الذي تعلقت به الزكاة بعد احلول 

 .( )فإنه يبطل يف قدرها[ ب/49 ]
أما املعاوضة؛ فألهنا  وإن بدأت بطلب طالق فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة: قوله

اجلعالة؛ فألن الزوج يستقل  حتصل امللك يف البضع مبا يبذله من العوض، وأما شوب



 (.71 /3 )، سري أعَلم النبَلء (73 /3)وفيات األعيان : انظر
( 83 )حبماة سنة  إبراهيم بن عبد اهلل بن عبد املنعم بن أيب الدم، القاضي أبو إسحاق، ولد: هو(  )

ه، ودخل بغداد فسمع هبا من ابن سكينة وغريه، وحدث حبلب والقاهرة، كان إماماً يف املذهب، 
 ه(  97)له شرح مشكل الوسيط، وكتاب أدب القضاء، تويف سنة 

  (. 66/ )، طبقات الشافعية َّلبن قاضي شهبة (   /8)طبقات الشافعية الكربى : انظر
 ( .  4/7)الوهاج النجم :  انظر(  )
 ( .9 4/7)، الروضة (8/779)العزيز شرح الوجيز : انظر( 3)
 ( .4/734)الروضة : انظر( 7)
 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب(  )
 .مل أقف عليه( 9)
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بالطَلق كما أن اجملعول له يستقل بالعمل، وهي تبذل املال يف مقابلة الطَلق، كما يبذل 
 .( )اجلاعل املال يف مقابلة العمل

؛ ألن ذلك حكم املعاوضات واجلعاَّلت مجيعاً، وسواء أتت فلها الرجوع قبل جوابه: قوله
طلقين على كذا، فهي : ذا، أو مىت طلقتين، أو قالتإن طلقتين فلك ك: بصيغة تعليق كقوَلا

معاوضة يف الصيغ الثَلث، من جهة أن املال هو الذي يتعلق هبا، واملال َّل يقبل التعليق 
خبَلف الطَلق من جانب الزوج، وكأن الطَلق لسرعة نفوذه كما احتمل فيه التعليق، 

 .( )خبَلف البيع وجعل معلقة كمنجز البيع احتمل يف التماسه التعليق أيضاً 
يعين بأن يكون يف جملس التواجب، كما سبق ويستحق املسمى  ويشترط فور لجوابه: قوله

سواء كان بصيغة املعاوضة أو التعليق، فلو طلقها بعد مدة طويلة، محل على اَّلبتداء، قاله 
: كيقال السب. أي يكون رجعيًا إن كان دون الثَلث، وَّل يستحق عليها عوضاً . ( )الرافعي

 .( )وهذا َّل خَلف فيه
قوله فطلق طلقة ] بثلثه فواحدة بثلثه ( )[طلقة]ولو طلبت ثالثا بألف فطلق : قوله
ووقوع الواحدة بثلث األلف َّل خيتص بتصرحيه بالثَلث، بل لو  ،( )تبع فيه احملرر  ( )[بثلثه

لو اقتصر على قوله طلقتك واحدة يف جواهبا، وقعت الواحدة واستحق ثلث األلف، كما 



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق  ،(9 4/7)، الروضة (8/719)العزيز شرح الوجيز (  )
 ( .86 / )، بداية احملتاج (  4/7)، النجم الوهاج (99 )متعب ساعد احلسيين ص : الطالب

، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 4/38)، الروضة (8/714)العزيز شرح الوجيز (  )
متعب : شي، كتاب اخللع، حتقيق الطالبحممد الزهراين، السراج الوهاج للزرك: ، حتقيق الطالب(   )

 ( .86 / )، بداية احملتاج (  4/7)، النجم الوهاج (99 )ساعد احلسيين ص 
 ( .8/714)العزيز شرح الوجيز ( 3)
 .حممد الزهراين : ، حتقيق الطالب(4  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 7)
 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب(  )
 (.ب) سقط من( 9)
 ( .3 3)احملرر ص ( 4)
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رد عبيدي الثَلثة ولك ألف، فرد : ،كما لو قال يف اجلعالة( )صرح به الرافعي وهو األصح
تني، استحق ثلثي األلف، ولو طلق واحد استحق ثلث األلف، فعلى األصح لو طلقها طلق

، ( )طلقة ونصفاً، فهل يستحق ثلثي األلف أو نصفه وجهان، أرجحهما من زوائده الثاين
وصورة املسألة إذا كان ميلك الثَلث، فإن مل ميلك إَّل واحدة فسيأيت، وَّل فرق عندنا بني أن 

طلقين ثَلثاً، أو  يقول بألف أو على ألف أو ولك ألف، وَّل بني أن يقول ذلك مع قوَلا
 .( )يقول إن طلقتين ثَلثاً فلك علي ألف

طلقتك خبمسمائة وقع الطَلق، وجتب اخلمسمائة كما : طلقين بألف، فقال: قالت :فرع
َّل : وقيل. أرده خبمسمائة، ورده َّل يستحق إَّل مخسمائة: رد عبدي بألف، فقال: لو قال

 .( )يقع وتغلب معىن املعاوضة
إن  :ولو قال. ( )طلقتك ثَلثًا على ألف، فقبلت واحدة مل يقع الزوج :لو قال :فرع

األلف َّل يطلق إَّل واحدة؛ ألن اخللع  ( )[ثلث]أعطيتين ألفًا فأنت طالق ثَلثاً، فأعطت 
من جانبه فيه معىن املعاوضة والتعليق، وشرط املعاوضة يوافق اإلجياب والقبول، وشرط 

 .( )يتحقق واحد من الشرطني بالتعليق حصول الصفة، ومل  ( )[الوقوع]



 ( .8/718)العزيز شرح الوجيز (  )
 ( .9 4/7)، النجم الوهاج ( 4/38)، الروضة (8/718)العزيز شرح الوجيز (  )
 ( .9 4/7)النجم الوهاج ( 3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق  ،(4/383)، الروضة (8/718)العزيز شرح الوجيز ( 7)

 ( .9 4/7)، النجم الوهاج (99 )متعب ساعد احلسيين ص : الطالب
، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب (4/381)، الروضة (8/714)، العزيز شرح الوجيز (1/76 )البيان (  )

 .حممد الزهراين : ، حتقيق الطالب(1  )اخللع، ص 
 .أثبته من نسخة ب وهو الصواب وما ( ثلثا)يف نسخة أ ( 9)
 .الوجوب(: ب)يف ( 4)
 .حممد الزهراين : ، حتقيق الطالب(1  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 8)
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أي سواء قلنا اخللع طَلق أو فسخ،  بعوض فال رجعة  ( )[طلق]وإذا خالع أو : قوله
وسواء كان بلفظ اخللع أو بلفظ الطَلق، وسواء كان بعوض صحيح أو بعوض فاسد؛ لقوله 

ا باخللع،  واَّلفتداء إمنا يكون باخلَلص واَّلستنقاذ، وألهنا ملكت بضعه ( )﴿اف َْتَدْت﴾:تعاىل
 .( )باخللع، كما ملك الزوج بضعها بالنكاح

فرجعي أي بأن قال خالعتك أو طلقتك بك بكذا على أن يل الرجعة  فإن شرطها: قوله
أن الطَلق واقع َّل حمالة، وإثبات أحد : وجه األولوال مال وفي قول بائن بمهر مثل 

املشروطني َّلبد منه، والرجعة أوىل بالثبوت فإهنا أقوى من حيث إهنا تثبت بالشرع، واملال 
القياس على ما إذا خالعها بشرط أن َّل عدة عليها : ووجه الثاين. إمنا يثبت بالشرط واَّللتزام

وحيصل البينونة مبهر املثل، ولألصحاب طريقان  وَّل نفقة َلا وهي حامل، فإنه يفسد الشرط
، فكان ينبغي ( )، ونسبها يف الروضة إىل اجلمهور( )ثانيهما القطع بوقوعه رجعيًا بَل مال

 .( )التعبري باملذهب، وَّل فائدة لقوله وَّل مال
مىت شاء رده، وكان له الرجعة، بانت مبهر املثل نص  ( )لو خالعها بعوض على أنه :فرع
 .( )عليه
ولو قالت طلقني بكذا وارتدت فأجاب إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت : قوله

إذا سألت  حتى انقضت العدة بانت بالردة وال مال وإن أسلمت فيها طلقت بالمال



 .طلقها(:ب)يف (  )
 (.6  )سورة البقرة آية رقم (  )
، (7  )، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (4 8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/34 )البيان ( 3)
 ( .4 4/7)حممد الزهراين، النجم الوهاج : قيق الطالبحت
 (.4/368)، الروضة (4 8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/34 )البيان ( 7)
 (.4/368)الروضة (  )
 ( . 4 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 9)
 [ب-331( ]4)
 (.4/368)الروضة ( 8)
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املرأة زوجها طَلقًا بعوض، وارتدت عقب السؤال، فأجاهبا على اَّلتصال، فإن كان ذلك 
َّل يقع الطَلق وَّل يلزم املال؛ لزوال النكاح، وهذا إذا قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة و 

أجاهبا بعد الردة، فإن أجاهبا قبلها طلقت ووجب املال، فلو وقعا معًا سكتوا عنه، والذي 
ومثله لو سألته : قال املتويل. ( )يظهر بينونتها بالردة واندفاع الطَلق واملال، قاله السبكي

ق موقوف، فإن أصرت على الردة إىل أن انقضت فارتد، وإن كان بعد الدخول فالطَل
العدة، بان انفساخ النكاح من حني الردة، وَّل طَلق وَّل مال، وإن أسلمت يف العدة تبينا 

 .( )وقوع الطَلق ولزمها املال، وحتسب العدة من وقت الطَلق
يعين يف هذا الباب على الصحيح،  وال يضر تخلل كالم يسير بين إيجاب وقبول: قوله
 ( )اء كان الكَلم منه أو منها؛ ألنه َّل يعد يف العرف معرضاً عما هو فيه، والكَلم اليسريسو 

بني اَّلستيجاب واإلجياب، كالكَلم اليسري بني اإلجياب والقبول، فإن اَّلستيجاب  ( )اليسري
 .( )اَّلستيجاب مبنزلة القبول، ووضع مسألة اخللع املنصوصة إمنا هو بني استيجاب وإجياب

الق وعليك أو لي عليك كذا ولم تسبق طلبها بمال وقع قال أنت ط: فصل ( ) [قوله]
؛ ألهنا ليست صيغة معاوضة وَّل اشرتاط، وإمنا أوقع طَلقاً وقع رجعيًا قبلت أم ال وال مال

عليه مجلة خيرب فيها أن له عليها كذا، ومل حيصل منها سبق استدعاء لذلك،  ( )[وعطف]
: ة وَّل يتأثر هبا الطَلق، أما إذا قالتواَّل ما يقتضي التزاماً، فتلغو هذه اجلملة املعطوف



العزيز شرح : حممد الزهراين، وانظر: ، حتقيق الطالب(6  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
 (.1 8/7)الوجيز 

 (. 4/36)، الروضة (8/716)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )
. يرجع فيه إىل العرف: وضابط الكَلم اليسري الذي َّل يشعر باإلعراض، وقال القاضي حسني( 3)

 (.6 4/7)النجم الوهاج 
 (.1 9/7)، هناية احملتاج (1 8/7)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 ساقطة يف نسخة أ وأكملته من نسخة ب(  )
 .وأوقع(: ب)يف ( 9)
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؛ ألن ( )طلقين ولك علي ألف أو على ألف فطلق وقع الطَلق بائنًا باأللف على الصحيح
الذي يتعلق باملرأة من هذا العقد التزام املال فحمل عليه، والذي يتعلق به هو الطَلق وقد 

 .( )أوقعه، واحرتز عن ذلك بقوله ومل يسبق طلبها
أي فكما لو قاله  قال أردت ما يراد بطليقك بكذا وصدقته فكهو في األصح فإن: قوله

فيقع الطَلق بائنًا بذلك املسمى، ويكون املعىن ويل عليك ألف عوضًا عنه أو حنو ذلك مما 
أن توافقهما على ذلك َّل : والثاين. وعدم وقوع الطَلق بدونه يدل على اَّلشرتاط واملعاوضة

يؤثر؛ ألن اللفظ َّل يصلح لَللتزام، واحرتز بقوله وصدقته عما إذا مل يصدقه، فَل يلزمها 
والقطع بذلك بالنسبة إىل عدم التزامها املال َّل شك فيه إذا مل : قال السبكي. ( )املال قطعاً 

قبوًَّل منزلة تصديقها، وجزم األصحاب بوقوع الطَلق مع تقبل، أما إذا قبلت فقد ينزل 
دعوه إرادة ذلك، وفيه نظر؛ ألن هذه اجلملة كما حتتمل العطف حتتمل احلالية، فيكون 

وأما  ( )[اَّلحتمال]مقيدة وقد ادعى إرادة ذلك، فكيف يقع الطَلق مع هذه [ أ/44 ]
 .( )فيما بينه وبني اهلل فيتجه القطع بعدم الوقوع ا ه

طلقين بالبدل، فإن عني الزوج يف اجلواب : يعين إذا قالتوإن سبق بانت بالمذكور : قوله
طلقتك وعليك ألف، فتقدم الطلب واَّلستيجاب منها ينزل منزلة ما لو أتى : البدل، فقال

طلقتك على ألف، فإن قبلت حصلت البينونة باأللف، واَّل مل يقع : بصيغة املعاوضة، وقال
طلقتك بالبدل أقال طلقتك حصلت البينونة مبهر املثل، : م اجلواب فقالالطَلق، وإن أهب

طلقتك وعليك ألف، : طلقين على ألف،  فقال: وإن عينت البدل يف اإلستجابة، فقالت



، حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(37 )، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (1/99 )احلاوي (  )
 .( 6 / )بداية احملتاج 

حممد الزهراين، : ، حتقيق الطالب(37 )اج للسبكي، كتاب اخللع، ص ، اَّلبته(1/99 )احلاوي (  )
 (. 6 / )، بداية احملتاج (6 4/7)النجم الوهاج 

 (.8/733)، العزيز شرح الوجيز ( 33/ )، الوسيط ( 3/37 )هناية املطلب ( 3)
 .وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب( اَّلحتماَّلت)يف نسخة أ ( 7)
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(39 )كتاب اخللع، ص اَّلبتهاج للسبكي،  (  )
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يقع البينونة باأللف؛ ألنه لو اقتصر واحلالة هذه على قوله طلقتك بانت باأللف، وقوله ]
الزوج طلبت مين : ولو اختلفا فقال. ( )يكون مانعاً إن مل يكن مؤكدًا َّل  ( )[وعليك ألف

بل كنت مبتدأ فَل : أنت طالق ويل عليك ألف، وقالت: الطَلق بالبدل، فقلت يف اجلواب
 .( )شيء علي، فتصدق هي بيمينها يف نفي العوض، وَّل رجعة له بقوله

ذا وإن قال أنت طالق على أن لي عليك كذا فالمذهب أنه كطلقتك بكذا فإ: قوله
؛ ألن علي للشرط، فجعل كونه عليها شرطاً، فيجري جمرى قبلت بانت ووجب المال

أنت طالق على ألف، وإن مل تقبل مل يقع طَلق، ومل يلزمها شيء، وشرط القبول أن : قوله
. ( )وقال الغزايل يقع الطَلق رجعيًا وَّل مال، ومل خيالف فيه إَّل هو. ( )يكون على الفور

قبلت خيالفه ما يقتضيه كَلم : من أصحاب الوجوه والتقييد بأن يقولوليس : قال الزركشي
املاوردي من أن قوَلا ضمنت يقوم مقام قوَلا قبلت، وَّل يراعى يف وقوع الطَلق دفع 

 .( )فاعتربه ( )وهم بعض أصحابنا: قال املاوردي. ( () )املال



 (.ب)سقط من (  )
 (.4/791)، النجم الوهاج (8/733)، العزيز شرح الوجيز (94 / )التهذيب (  )
حممد الزهراين ، النجم الوهاج : ، حتقيق الطالب(36 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 3)
(4/791.) 
، السراج الوهاج (8/737)العزيز شرح الوجيز . وحكاه الرافعي عن األم وهو ما حكاه العراقيون،( 7)

وهو : ))وقال الدمريي(.  8 )متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 (. 4/79)النجم الوهاج (( الصواب املعتمد

 (. 33/ )الوسيط (  )
 .، (1/99 )احلاوي . وإمنا يراعى فيه ضمان األلف( 9)
 (.83 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 4)
 (.1/99 )احلاوي ( 8)
 (.83 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 6)



                                                                (115)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــــــــخــــــــــلـــــــع         
=================================================

 ت ولزمها األلفوإن قال إن ضمنت لي ألفًا فأنت طالق فضمنت في الفور بان: قوله
، ولو ( )أي لوجود الشرط والعقد املقتضي لإللزام إجياباً وقبوًَّل، واملراد بالفور جملس التواجب

ولو أعطته املال ومل تقل ضمنت، أو قالت شئت بدل ضمنت، مل تطلق؛ ألن الضمان 
 .( )والغزايل ( )املعلق عليه مل يوجد، فَلبد أن تقول ضمنت كما اقتضاه كَلم اإلمام

 ( )أنت طالق على ألف، فقبلت طلقت ووجب األلف وقبوَلا أن تقول: إذا قال :فرع
 .( )اختلعت، خَلفاً أليب يعقوب البويطي: قبلت، وَّل يشرتط أن تقول

؛ ألن صيغة أن تقتضي الفور، وصيغة مىت َّل تقتضيه، وإن قال متى ضمنت طلقت: قوله
 .( )وليس للزوج الرجوع قبل الضمان

 .( )؛ لعدم وجود الشرطدون األلف لم تطلقوإن ضمنت : قوله
ألن يف ضمنه ضمان األلف، ويلغو ضمان الزيادة على  ولو ضمنت ألفين طلقت؛: قوله

قبلت بألفني؛ ألن تلك الصيغة : طلقتك على ألف، فقالت: ألف، وليس هذا كما لو قال
 .( )صيغة معاوضة، فيشرتط فيها توافق اإلجياب والقبول

طلقت وضمنت أو عكست : قي نفسك إن ضمنت لي ألفًا فقالتوإن قال طل: قوله
مقرتنني، سواء قدمت لفظ الطَلق أو  ( )[الطَلق والضمان]أي ويكون  بانت بألف

ضمنت يقع الطَلق : طلقتك إن ضمنت يل ألفاً، فقالت: الضمان، كما لو قال الزوج


 (.8/737)، العزيز شرح الوجيز (98 / )التهذيب (  )
 (.9 3/7 )هناية املطلب (  )
 (.337/ )الوسيط ( 3)
 [أ- 33( ]7)
 .حممد الزهراين : ، حتقيق الطالب(74 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
 (.63 / )، بداية احملتاج ( 4/79)النجم الوهاج ( 9)
 (.67 / )، بداية احملتاج ( 4/79)، النجم الوهاج (98 / )التهذيب ( 4)
، بداية احملتاج ( 4/79)، النجم الوهاج ( 8/73)العزيز شرح الوجيز  ،(98 / )التهذيب ( 8)
( / 67.) 
 .الضمان والطَلق(: ب)يف ( 6)
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د اللفظني مجيعًا بَل ويثبت املال مقرتنني، وإن كان اللفظان متعاقبني، وَّل بد من وجو 
أنه يكفي وجودمها  :والثاين. ( )أنه يشرتط وجودمها يف جملس التواجب :واألصح. ( )خَلف

أنه َّل يشرتط وقوع التطليق يف  :والثالث. ( )وجودمها يف اجمللس الذي جرى فيه اخلطاب
 .( )اجمللس، وَلا أن تطلق نفسها مىت شاءت

ليها التطليق وجعل له شرطاً، فَل بد من ألنه فوض إ فإن اقتصر على أحدهما فال؛: قوله
: ضمنت وحده، مل يوجد التطليق، وإن قالت: مباشرة التطليق، ومن الشرط فإن قالت

 .( )طلقت وحده مل يوجد الشرط
أي ويكفي ذلك، سواء   ( )[طلقت]وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه : قوله

قبضه الزوج أم مل يقبضه أم امتنع من قبضه؛ ألن وضعها إياه بني يديه ومتكينها إياه من 
َّل يكفي : وقيل. ( )قبضه، إعطاء منها فامتناعه َّل يرفع ذلك، بل هو تفويت بني حلقه



فإن عجلت الطَلق قبل الضمان مل تطلق حىت تقدم الضمان على الطَلق؛ ألنه : ))قال املاوردي(  )
ملشروط فيه، وإذا لزم قد جعل الضمان شرطا يف الطَلق فيلزم تقدميه عليه ألن الشرط مقدم على ا

: ، وقال الزركشي تعليقًا على كَلم املاوردي(8 /1 )احلاوي (( تقدمي الضمان وتعقيبه بالطَلق
((. ويقوي ما قاله إذا جلعنا التفويض إليها توكيًَل، كما لو قال آلخر طلقها إن ضمت يل ألفاً ))

 (.89 )احلسيين ص  متعب ساعد: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 (.4/719)، الروضة ( 8/73)، العزيز شرح الوجيز (8 /1 )احلاوي (  )
 (. 8/73)العزيز شرح الوجيز . ورجحه القاضي أبو الطيب( 3)
حكاه الرافعي عن ابن كج، عن أيب : ))وقال السبكي(. 4/719)الروضة . وحكاه احلناطي( 7)

حممد : ، حتقيق الطالب(1  )كي، كتاب اخللع، ص اَّلبتهاج للسب((. حامد، وادعى أنه املذهب
 .الزهراين

 (. 4/79)، النجم الوهاج (4/719)، الروضة ( 8/73)العزيز شرح الوجيز (  )
 .بطلت(: ب)يف ( 9)
، النجم الوهاج (4/714)، الروضة ( 8/73)، العزيز شرح الوجيز (98 / )التهذيب ( 4)

(4/793.) 
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ا كرهًا مل ولو أخذه منه. ( ( ) ) [والتسلم]الوضع بني يديه، وَّل يقع الطَلق إَّل بالتسليم 
إن أعطيتين ألفًا فأنت طالق، فاعطته ألفني طلقت؛ ألن : ولو قال. ( )تطلق؛ ألهنا مل تعط

وقوع الطَلق هنا حبكم التعليق، وإعطاء األلفني يشمل على إعطاء األلف، وإذا قبض زيادة 
وسكت املصنف عما إذا تناوله بيد لظهوره، . ( )على القدر املعلق به كانت أمانة عنده

شرط إجزاء الوضع بني يديه أن يكون متمكنًا من أخذه، فلو تعذر عليه ذلك حببس أو و 
 .( )جنون مل تطلق، وكذا لو أعطته وهو غائب

أي قهرًا مبجرد الوضع؛ ألن املعلق يقتضي الوقوع عند  واألصح دخوله في ملكه: قوله
ملكت املعوض بوقوع اإلعطاء، وَّل ميكن إيقاعه جمانًا لقصده حصول املال املعطى، فإذا 

. ( )الطَلق، فمن ضرورته دخول العوض يف ملك الزوج، فإن متلك العوضني يتفاوتان
َّل يدخل يف ملكه؛ ألن حصول امللك من غري لفظ متليك من جهتها بعيد، فرد : والثاين

 .( )املعطي ويرجع إىل مهر املثل
كيل َلا، وقبضه الزوج مل يقع مىت أعطيتين ألفاً فأنت طالق، فبعثت به على يد و : قال :فرع

الطَلق؛ ألن الشرط إعطاؤها، وكذا لو أعطته عن األلف عوضاً، أو كان َلا عليه ألف 



 .ن نسخة بساقطة من نسخة أ وأكملته م(  )
 (.4/714)الروضة (( وهو ضعيف غريب: ))قال النووي(  )
 (.4/718)، الروضة (98 / )التهذيب ( 3)
 (.4/716)، الروضة (8/734)العزيز شرح الوجيز ( 7)
 .حممد الزهراين : ، حتقيق الطالب(9  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
، النجم الوهاج (8/734)العزيز شرح الوجيز . وهو املشهور: وقال الرافعي ،(1/79 )احلاوي ( 9)

(4/793.) 
وهو منقاس لكنه : ))وقال الغزايل(. 8/734)العزيز شرح الوجيز . ونقل عن رواية الشيخ أيب علي( 4)

 (.4/793)النجم الوهاج ((. غريب
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سلمه إليه وقع الطَلق، : درهم فتقاصا، ولو حضرت بنفسها وقالت لوكيلها احلافظ ملاَلا
 .( )ويكون متكينها الزوج من املال املقصود إعطاء

؛ ألن ذكره يشعر بقصد حتصيله، فعلى هذا ، فقيل كاإلعطاءوإن قال إن أقبضتني: قوله
 .( )احلكم كما ذكرنا يف األعطاء

أي بل هو صفة حمضة خبَلف اإلعطاء، فإنه إذا  واألصح كسائر التعليق فال يملكه: قوله
 .( )قبل أعطاه عطية فهم منه التمليك، وإذا قبل أقبضه مل يفهم منه ذلك

قال . ( )؛ ألنه صفة حمضة كالتعليق بدخول الدار( )[جلسم]وال يشترط لإلقباض : قوله
وعدم اشرتاط اجمللس صرح به الرافعي هنا، وله كَلم يوهم خَلفه جيب تأويله : قال السبكي

 .( )ا ه
هذا من تفريع األصح، وإذا وقع رجعياً مل جيب مال، َّل مسمى وَّل مهر  ويقع رجعياً : قلت

 .( )ف اإلعطاءمثل؛ ألن اإلقباض َّل يقتضي التمليك خبَل
قال السبكي رمحه  ويشترط لتحقق الصفة أخذ بيده منها ولو مكرهة واهلل أعلم: قوله
ولو قال إن قبضت منك  : مل يتعرض الرافعي َّلشرتاط األخذ باليد يف اإلقباض، بل قال: اهلل

إن أقبضتين، وظاهره أهنما يستويان يف اعتبار أخذه بيده، وذكر : كذا، فهو كما لو قال


: ، حتقيق الطالب(8  )، ص ، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع(8/738)العزيز شرح الوجيز (  )
 .حممد الزهراين

متعب : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب. وحكاه ابن ابن يونس عن جده(  )
 (. 6 / )، بداية احملتاج (4/793)، النجم الوهاج ( 6 )ساعد احلسيين ص 

متعب ساعد : قيق الطالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حت. ورجحه املتويل واإلمام( 3)
 (. 6 )احلسيين ص 

 .يف اجمللس(: ب)يف ( 7)
 (.8/797)، النجم الوهاج (4/718)، الروضة (8/738)العزيز شرح الوجيز (  )
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(6  )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 9)
، بداية احملتاج (8/797)ج ، النجم الوها (4/718)، الروضة ( 3/36 )هناية املطلب ( 4)

( / 69.) 
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الرافعي يف مسألة القبض أنه لو قبض منها وهي مكرهة يقع الطَلق؛ لوجود الصفة، ومل 
يذكر ما إذا أكرهت عليه يف التعليق على اإلقباض، وقد صرح الرافعي يف التعليق باإلعطاء 

قال . ( )فقول املنهاج ولو مكرهة مل أجد له خترجياً . ( )أنه إذا أخذ منها كرهًا مل تطلق ا ه
وقد يتمشى كَلم املصنف يف أن أقبضتين؛ ألنه تعليق حمض َّل خيتلف باإلكراه : الزركشي

وعدمه، لكن كان ينبغي أن يقول ويشرتط لتحقق الصفة إقباضها ولو مكرهة إذ الصفة 
 .( )اإلقباض ا ه

أي اليت يصح هبا ثبوته يف  ووصفه بصفة سلم[ ب/44 ] ولو علق بإعطاء عبد: قوله
 .( )لعدم وجود املعلق عليه وَّل متلكه فة لم تطلق؛فأعطته ال بالصالذمة 
خيار الرد بالعيب، كما  ( )[فله] ( )يعين إذا اختار معيبًا فله ردهأي بالصفة  أو بها: قوله

َّل يرده بل يأخذ أرش : وقيل. ( )كما يف البيع والسلم؛ ألن اإلطَلق يقتضي السَلمة
 .( )عيبه



العزيز شرح : حممد الزهراين، وانظر: ، حتقيق الطالب(93 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
 (.8/738)الوجيز 

مل أرى اشرتاط القبض يف إن أقبضتين لغري الغزايل يف الوسيط والوجيز، والذي يف : ))قال ابن الرفعة(  )
السراج الوهاج ((. واإلبانة والبسيط، ذلك يف صيغة إن قبضت منك، وبينهما فرقتعليق القاضي 

 (.67 )متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
 (. 6 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 3)
 (.96 / )ب ، التهذي(6 /1 )، البيان (6 /1 )احلاوي ( 7)
 [ب- 33( ] )
 .فإن له(: ب)يف ( 9)
 (. 4/79)، النجم الوهاج ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز (6 /1 )، البيان (6 /1 )احلاوي ( 4)

متعب : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(6 /1 )احلاوي . وهو القدمي( 8)
العزيز شرح الوجيز . وحكاه الرافعي عن وجه يف كتاب احلناطي ،(69 )ساعد احلسيين ص 

(8/77 .) 
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 إذا رده بالعيب رجع إىل مهر املثل يف يعين ومهر مثل وفي قول قيمته سليماً : قوله
وليس له أن يطالب بعبد بتلك األوصاف سليم، . ( )األظهر، وإىل قيمته سليمًا يف الثاين

طلقتك أو خالعتك على عبد صفته كذا، فأعطته عبداً بتلك الصفات : خبَلف ما إذا قال
طلقها على عبد موصوف، ثبت وكان معيباً له الرد واملطالبة بعبد سليم؛ ألنه إذا خالعها أو 

العبد املوصوف يف الذمة، فإذا سلمت وخرج معيبًا رده وطالب بالسليم، كما يف عقد 
السلم، وهنا مل تثبت يف الذمة شيء، وإمنا تعلق الطَلق باإلعطاء، ويتعني ذلك العبد 

دوهنا، سلم، عما إذا وصفه ب ( )[بصفة]واحرتز بقوله. ( )بالتسليم، كما لو تعني يف العقد
ووجدت فإهنا تطلق بدفعه، وَّل متلكه الزوج جلهالته، ويرجع عليها مبهر املثل قطعاً، حكاه 

 .( )عن املاوردي ( )الزركشي
: يعين إذا قال ولو قال عبدًا طلقت بعبد إال مغصوبًا في األصح وله مهر مثل: قوله

أعطيتين عبداً فأنت طالق، ومل يصفه ومل يعينه، فأعطته أي عبد كان طلقت، إذا كان مملوكاً 
؛ لوجود الصفة، وَّل ميلكه الزوج؛ ألن امللك ثبت فيه معاوضة، واجملهول َّل يصلح ( )[َلا]

ثل أي وله مهر م: عوضاً، فيجب الرجوع إىل عوض البضع وهو مهر املثل، وهذا معىن قوله
وسواء أعطته سليماً أو معيباً قناً، . ( )يقع رجعياً وَّل شيء له: وقيل. ( )إذا مل يكن مغصوباً 



 (. 4/79)، النجم الوهاج ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز (96 / )التهذيب (  )
متعب : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 8/77)العزيز شرح الوجيز (  )

 (. 4/79)، النجم الوهاج (64 )ساعد احلسيين ص 
 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب( 3)
 (.68 )متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 7)
 (.1/91 )احلاوي (  )
 (.ب)سقط من ( 9)
 (.  4/7)، الروضة ( 8/77)، العزيز شرح الوجيز (8 /1 )، البيان (1/91 )احلاوي ( 4)
، الروضة ( 8/77)العزيز شرح الوجيز . افعي والنووي عن القاضي ابن كج واحلناطيوحكاه الر ( 8)

(4/7  .) 
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مل تطلق، وإن أتت بعبد  ( )، أو معلقًا عتقه بصفة، فإن أعطته مكاتباً ( )قناً، أو مدبراً 
إن أعطيتين ألف درهم فأتت بدراهم : بينها وبني غريها، أو قال ( )مغصوب، أو مشرتك

ة، فاألصح أنه َّل يقع الطَلق، والوجهان يف املغصوب طرد يف العبد املرهون مغصوب
قال . ( )جيري اخلَلف يف املستأجر إذا مل جنوز بيعه: قال من زوائده. ( )واملستأجر

التصوير : وقال الزركشي. ( )ويكون الصحيح وقوع الطَلق وَّل جيري اخلَلف فيه: السبكي
عطته إياه، فلو كان َلا عبد مغصوب فأعطته إياه، قال فيما إذا غصبت عبدًا لغريها فأ

والذي أراه أهنا : قال املاوردي. ( )، وهو ظاهر ما يف الشامل( )مل يقع: الشيخ أبو حامد
وزاد . (  )بدفعه؛ ألنه جيوز بيعه من الغاصب، وبالدفع خرج عن كونه مغصوباً  ( )[تطلق]

 .(  )اين املتعلق برقبته مال واملوقوفالزركشي مع استثناء املغصوب، وما ذكر معه اجل



ُدبَّر(  )
مأخوذ من التدبري، وهو عتق العبد عن دبر، فهو ُمدبَّر أخذًا من الد بر، ألن السيد أعتقه : امل

 .بعد موته، واملوت دبر احلياة
 (.77 / )يه ، حترير ألفاظ التب(83/ )خمتار الصحاح : انظر

العبد الذي يكاتب : بالفتح اسم مفعول، وبالكسر اسم فاعل؛ ألنه كاتب سيده، وهو: املكاَتب(  )
 .على نفسه بثمنه، فإذا أداه صار حراً 

 (.41)، أنيس الفقهاء ص (   / )املصباح املنري : انظر
 .املشرتك مث املغصوب؛ ألنه مغصوب البعض( 3)
 (.4/799)النجم الوهاج ( 7)
 (.4/799)، النجم الوهاج (  4/7)الروضة (  )
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(94 )اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 9)
 (.1/91 )احلاوي . ذكره املاوردي( 4)
 (.311)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 8)
 .الطَلق(: ب)يف ( 6)
 (.1/91 )احلاوي ( 1 )
 (. 31)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(   )
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إذا قال إن أعطيتين ألف درهم فأنت طالق، طلقت بأي نوع أعطته، لكن إن كان يف  :فرع
البلد نقد غالب فأتت بغريه طولبت به على املشهور؛ ألن املعامَلت تنزل على النقد 

 .( )الغالب، واخللع فيما يتعلق باملال كسائر املعامَلت
هذا هو  ك طلقة فقط فقالت طلقني ثالثًا بألف فطلق الطلقة فله ألفولو مل: قوله

املنصوص سواء علمت ما بقي من الطَلق أو جهلت؛ ألنه حصل بالواحدة مقصود 
، توزيعًا للمسمى ( )ومجاعة ( )هو قول املزين ثلثه: وقيل. ( )الثَلث وهو البينونة الكربى

إن علمت الحال فألف وإال : وقيل. ( )على العدد املسئول كما لو كان ميلك الثَلث
. ( )إن املسمى يبطل ويرجع إىل مهر املثل: وقيل. ( )هو قول ابن سريج وأيب إسحاق فثلثه
ولو سألت . ( )حكامها احلناطي. َّل يستحق شيئاً؛ ألنه مل يطلق كما سألته: وقيل. ( )املثل

وقول سألت الثَلث وهو َّل ميلك إَّل طلقتني وطلقها واحدة فله ثلث األلف على النص 
املزين، وعلى الوجه الفارق أن جهلت فكذلك، وإن علمت فله النصف، وإن طلقها طلقتني 



حممد : ، حتقيق الطالب( 4 )، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (3/387 )هناية املطلب (  )
 .الزهراين

وهو الصحيح عند القفال والشيخ أيب ... نص عليه الشافعي: ))وقال النووي ،(1/79 )احلاوي (  )
 (.  8/7)العزيز شرح الوجيز : ، وانظر(8 4/7)الروضة ((. علي وكبار األصحاب وأكثرهم

 (.1/79 )، احلاوي ( 6 )خمتصر املزين ص ( 3)
 (.313)يين ص متعب ساعد احلس: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب( 7)
احلاوي : ، وانظر(8 4/7)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز . وبه قال ابن خريان(  )

( 1/79.) 
 (.8 4/7)، الروضة (  8/7)، العزيز شرح الوجيز (1/79 )احلاوي ( 9)
، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز ((. قاله صاحب التلخيص: ))قال الرافعي والنووي( 4)

(4/7 8.) 
 (.4/794)، النجم الوهاج (8 4/7)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز ( 8)
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فألف على النص، وثلثاه عند املزين، وعلى الفارق اجلميع إن علمت، والثلثان إن 
 .( )جهلت

ال يقع : وقيل. بألف: ولو طلبت طلقة بألف فطلق بمائة وقع بمائة وقيل: قوله
لرجل قادر على الطَلق بغري عوض، فأوىل أن يقدر عليه ببعض الصحيح األول؛ ألن ا

أنه َّل حيتاج إىل قبول : ووجه الثاين. ( )العوض املبذول وقد رضي به، فَل جيب له زيادة عليه
أنت طالق كفى، واستحق األلف، فيعمل ذلك ويلغو : قبول األلف، بل لو اقتصر على قوله

أنت طالق : يوافق اخلطاب، فأشبه ما إذا قالأن اجلواب مل : ووجه الثالث. ( )قوله مبائة
 .( )بألف، فقبلت مبائة َّل يقع

 في قول بالمسمى: ولو قالت طلقني غدًا بألف أو قبله بانت بمهر المثل وقيل: قوله
أو إن طلقتين : وزاد يف الروضة وأصلها. ( )إذا قالت طلقين غداً ولك علي ألف: عبارة احملرر

خذ هذا األلف : ين غداً بألف، أو علي ألف، أو قالتطلقتين غداً فلك علي ألف، أو طلق
على أن تطلقين غداً، فأخذه عليه مل يصح، ومل تلزم الطَلق؛ ألنه سلم يف الطَلق والطَلق 
َّل يثبت يف الذمة، مث إن طلقها يف الغد أو قبله، وقع الطَلق بائنًا ولزمها املال؛ ألنه إن 

بله فقد زادها، كما لو سألت طلقة فطلق طلق يف الغد فقد حصل مقصودها، وإن طلق ق
أردت اَّلبتداء صدق بيمينه وله الرجعة، ويف املال الذي يلزمها إذا حصلت : ثَلثاً، فلو قال
. ( )ا ه ( )قوَّلن ثانيهما املسمى: والثاين. املذهب املنصوص مهر املثل: البينونة طريقان



، مغين احملتاج (4/794)، النجم الوهاج (8 4/7)، الروضة (  8/7)العزيز شرح الوجيز (  )
(7/776.) 

، (4/794)، النجم الوهاج (4/383)، الروضة (9 8/7)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص (  )
 (.66 / )اج بداية احملت

 (.7/776)، مغين احملتاج (4/794)النجم الوهاج ( 3)
 (.4/794)، النجم الوهاج (4/383)الروضة ( 7)
 ( .  3)احملرر ص (  )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب . أن له بدل املسمى، وهو ما ذهب إليه اجلمهور: والقول األول( 9)

 (.314)متعب ساعد احلسيين ص : اخللع، حتقيق الطالب
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علم  ( )بالبطَلن، فإن ذلك مبن طلق جاهَلً  ( () )والبغوي ( )وخص القاضي حسني
: ، واستشهد باخللع على اخلمر وسائر األعواض الفاسدة، وقال( )فرجعي، وضعفه اإلمام

وإن . ( )قطع األصحاب بالبينونة مبهر املثل، فإنه َّل فرق يف ثبوت املال بني العلم واجلهل
فاَّلشرتاط يف طلقها بعد مضي الغد نفذ رجعياً؛ ألنه خالف قوَلا فكان مبتدئاً، فإن ذكر 

 .( )وقوعه القبول
وإن قال إذا دخلت الدار فأنت طالق بألف فقبلت ودخلت طلقت على : قوله

إذا علق طَلقها بصفة، وذكر عوضاً  بمهر مثل: الصحيح بالمسمى وفي وجه أو قول
طلقتك إذا جاء الغد أو رأس الشهر، أو إذا دخلت الدار على ألف، فقبلت أو : فقال

علق طَلقي برأس الشهر، أو بدخول الدار على ألف،  ( )[فقالت]َّل  سألت املرأة أو
َّل يقع؛ : وقيل. (  )فالصحيح وقوع الطَلق عند وجود املعلق عليه، على قياس التعليقات

ألن املعاوضة َّل تقبل التعليق، فيمتنع ثبوت املال، وإذا مل يثبت املال مل يقع الطَلق، فإنه 
بقوله [ أ/48 ]ط القبول على اَّلتصال، وأشار وعلى الصحيح يشرت . (  )مربوط له



 (.4/798)، النجم الوهاج (7 4/7)الروضة (  )
 (.4/798)، النجم الوهاج (7 4/7)، الروضة (8/791)العزيز شرح الوجيز : انظر(  )
 (. 4 / )التهذيب ( 3)
 (.4/798)النجم الوهاج . واملتويل( 7)
 [أ- 33( ] )
 (.3/739 )هناية املطلب ( 9)
 (.1 3)متعب ساعد احلسيين ص : حتقيق الطالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، ( 4)
 (.1 7/7)مغين احملتاج . قاله ابن الرفعة( 8)
 .فقالت(: ب)يف ( 6)
 .،(9 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص ( 1 )
 .،(9 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (3/736 )هناية املطلب (   )
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إهنا باخليار بني أن تقبل يف احلال، وأن تقبل عند وجود : وقيل. ( )فقبلت، بفاء التعقيب
عند اجلمهور : مث الواجب املسمى أو مهر املثل، وجهان وقيل قوَّلن، أصحهما. ( )الصفة

كما جيوز اَّلعتياض عن الطَلق أن الواجب املسمى، وجيوز اَّلعتياض عن الطَلق املعلق،  
مهر املثل؛ ألن املعاوضة َّل تقبل التعليق فيفسد العوض دون الطَلق؛ : والثاين. ( )املنجز

: وقيل. ( )عند وجود املعلق عليه: وعلى األصح مىت يلزمه تسليمه، قيل.  ( )لقبوله التعليق
ملك العوض يف  وظاهر الوجهني إيقافهما على. ( )يف احلال، واختاره ابن الصباغ: وقيل

 .( )قاله السبكي. احلال، وإمنا اخلَلف يف لزوم التسليم
خالع زوجتك بألف علي، : أي بأن يقول ويصح اختالع أجنبي وإن كرهت الزوجة: قوله

وهذا إذا قلنا اخللع طَلق، فإن الطَلق يستقل به . ( )خالعتها فيصح ويلزمه املال: فيقول



، العزيز شرح (3/736 )، هناية املطلب (3 /1 )، البيان ( 1/4 )اوي احل. وهو املذهب(  )
 .،(9 4/7)، الروضة ( 8/79)الوجيز 

 (. 8/79)العزيز شرح الوجيز . وبه قال القفال(  )
، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب (9 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (  3)احملرر ص ( 3)

 .حممد الزهراين: حتقيق الطالب ،( 31)اخللع، ص 
 (. 8/79)العزيز شرح الوجيز . وينسب إىل الربيع( 7)
 (. 8/79)العزيز شرح الوجيز (  )
 (. 8/79)العزيز شرح الوجيز . وينسب إىل الربيع( 9)
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(318)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 4)
اخللع باطل، والطَلق غري واقع فيه، استدَّلًَّل بأن اخللع عقد : بو ثوروقال أ: ))قال املاوردي( 8)

معاوضة ميلك به البضع، والبضع َّل جيوز أن ميلكه بالعوض، إَّل زوج بنكاح أو زوجة خبلع، فلما 
مل ميلكه األجنيب كاخللع وَّل الزوجة بغري إذهنا اقتضى أن يكون فاسداً، وألن األعواض إمنا تبذل يف 

لصحيحة، وإَّل كانت سفها، ومن أكل املال بالباطل، وَّل غرض لألجنيب يف هذا اخللع األغراض ا
ومل يعد األصحاب قول أبو ثور : ))وقال الدمريي(. 1/81 )احلاوي ((. فوجب أن يكون مردوداً 

 ( 4/741)النجم الوهاج ((. وجهاً يف املذهب؛ لضعف مستنده وإن كانت العادة عد قوله وجهاً 
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مال، فإن قلنا اخللع فسخ منعناه مع األجنيب، إذا كان  الزوج، فجاز أن يسأله األجنيب على
 .( )بلفظ اخللع؛ ألن الزوج َّل ينفرد به بَل سبب، بل شرطه رضى الزوجني

، أي فيكون اخللع من جانب وحكماً أي يف ألفاظ اَّللتزام  وهو كاختالعها لفظاً : قوله
طلقت امرأيت وعليك كذا، طلقت : األجنيب معاوضة فيها شائبة اجلعالة، فلو قال األجنيب

طلقها وعلي ألف أو لك علي ألف، فطلق وقع بائناً : ولو قال األجنيب. رجعيًا وَّل مال
يف الزوجة َّل طلقها ولك ألف ومل يقل علي، فإن قلنا : ولو قال األجنيب للزوج. ولزمه املال

تستحق عليها شيئًا فهنا أوىل، وإَّل فوجهان، وشرطه إطَلق التصرف، فلو اختلعها عبد  
كان املال يف ذمته، كما لو اختلعت أمة نفسها، ولو اختلعها سفيه وقع رجعياً، كما لو 

 .( )اختلعت سفيهة نفسها
خيتلعها استقَلَّلً إذا وكلت الزوجة من خيتلعها، فله أن  ولوكيلها أن يختلع له: قوله

وبالوكالة، فإن صرح باَّلستقَلل فاخللع له واملال عليه، كما لو كان أجنبيًا غري وكيل، وإن 
صرح بالوكالة فالزوج يطالب الزوجة باملال، وإن مل يصرح ونوى بالوكالة، فاخللع َلا لكن 

سه فهو كما العهدة به، فيطالب بالعوض مث هو يرجع على الزوجة، وإن نوى نف ( )[يتعلق]
 .( )كما لو صرح به، وإن مل يصرح بشيء وَّل نوى شيئاً، فاخللع َلا؛ ألن منفعته َلا

إذا وكلها األجنيب لتختلع عنه نفسها من زوجها، فهي  وألجنبي توكيلها فتتخير هي: قوله
 .( )خمرية إن شاءت ختتلع استقَلَّلً أو بالوكالة، فإن أطلقت فالظاهر وقوعه عنها



 .، ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (7 /1 )، البيان (1/81 )احلاوي . رأي اجلمهوروهذا هو (  )
، (4 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (47 / )، التهذيب (1/83 )احلاوي (  )

 ( . 4/74)النجم الوهاج 
 .َّل(: ب)يف ( 3)
السراج الوهاج  ،(4 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (81 / )التهذيب ( 7)

، بداية احملتاج (9 3)متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب
( /313.) 

، النجم الوهاج (4 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (  3/ )الوسيط (  )
(4/74 .) 
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؛ ألنه مربوط باملال، وهو مل يلتزم يف ع رجل وصرح بوكالتها كاذبا لم تطلقولو اختل: قوله
قال . ( )نفسه، وكذب يف إضافة اَّللتزام إليها، فأشبه ما إذا كان اخلطاب معها فلم يقبل

 .( )هذا إذا مل يعرف الزوج بالوكالة، فإن اعرتف هبا بانت مبقتضى قوله وَّل شيء: الزركشي
 .( )؛ ألنه إذا جاز ذلك لألجنيب فجوازه لألب أوىلفيختلع بمالهوأبوها كأجنبي : قوله
اعلم أن األب جيوز أن يكون  فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو والية لم تطلق: قوله

وكيًَل عن ابنته الرشيدة يف اخللع بَل خَلف كاألجنيب، فإذا كان ذلك صح خلعه، ولكن 
مل يصح؛ ألهنا إن كانت كبرية ومل توكله فظاهر، وإن   مراد املصنف إذا مل يكن وكيًَل فاختلع

كانت صغريه فكذلك؛ ألن األب َّل جيوز له أن خيتلع ابنته بشيء من ماَلا، سواء كانت 
صغرية أو كبرية، حمجوراً عليه بكراً أو ثيباً؛ ألن الويل إمنا يتصرف باحلظ واملصلحة وَّل يتربع، 

ا اختلع مباَلا غري الصداق وَّل خَلف فيه؛ وكذا واخللع تربع فَل ميلكه الويل، هذا وإذ
بالصداق بعد الدخول أو قبله على الصحيح؛ ألن األب َّل ميلك اإلبراء عن صداقها، بناء 

وقال . ( )وتردد اإلمام يف وقوع الطَلق. ( )على األظهر أن الذي بيده عقدة النكاح الزوجة
: قال السبكي. ( () )اهر أنه رجعيإن نص األم يقتضيه، وإذا قيل به فالظ: وقال ابن الرفعة

ويكون فيما إذا مل يكن املال معيناً، بل قال يف ذمتها أما يف ماَلا املعني فَل يأيت : السبكي
إلزامه أصًَل، ويتعني إما وقوعه رجعياً، وإما اندفاعه، والظاهر أنه َّل فرق بني ابتداء الزوج 

: وابتداء األب فيقول لهابنتك على كذا من ماَلا، فيقبل األب،  ( )طلقت: بأن يقول


وهاج ، النجم ال(4 4/7)، الروضة ( 8/79)، العزيز شرح الوجيز (  3/ )الوسيط (  )
 (.313/ )، بداية احملتاج ( 4/74)

 (.6 3)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
 (.4 4/7)، الروضة (8/797)، العزيز شرح الوجيز (7 3/7 )هناية املطلب ( 3)
 (.4 4/7) ، الروضة(8/797)، العزيز شرح الوجيز (  3/ )، الوسيط ( 1/4 )احلاوي ( 7)
 (.6 3/7 )هناية املطلب (  )
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(1 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 9)
 (.11 / )األم ( 4)
 [ب- 33( ]8)
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طلقها على كذا من ماَلا فيجيب، وحمل القول بأنه الطَلق َّل يقع إذا مل يدع الزوج الوكالة، 
 .( )ومل ميكن إثباهتا، فإن ادعاها حكمنا عليه بالوقوع مؤاخذة، وإن مل يثبت له املال ا ه

: ستقَلل، بأن يقوليعين إذا اختلع مباَلا مصرحًا باَّل أو باستقالل فخلع بمغصوب: قوله
اختلعت عن نفسي أو لنفسي فهو غاصب ملاَلا، فيقع الطَلق بائنًا على األصح، ويرجع 

 .( )الزوج عليه مبهر املثل على األظهر، وببدل املسمى يف قول
األب أو األجنيب بعبد أو غريه، وذكر أنه من ماَلا ومل يتعرض لبيانه،  إذا اختلع: ( )[فرع]

وَّل استقَلل وَّل ضمان وقع الطَلق رجعياً، كمخالعة السفيهة صغرية كانت الزوجة أو  
والثاين قيمة . وعلي ضمانه فاألظهر أنه يلزمه مهر املثل: كبرية، بكرًا أو ثيباً، وإذا قال

وإذا اختلعها األب بالصداق أو . لضمان ويقع الطَلق رجعياً َّل أثر َلذا ا: وقيل. العبد
طلقها وأنت : بالرباءة من الصداق، أو على أن الزوج بريء من الصداق، أو قال للزوج

بريء عن صداقها أو على أنك بريء عن صداقها، فاملنصوص أنه يقع الطَلق رجعياً، وَّل 
لنص إمنا هو يف طلقها وأنت بريء من ا: قال الزركشي. ( )يربأ الزوج وَّل شيء على األب

وحكى اإلمام وغريه خترجيه على عفو األب عن صداق الصغرية، إن . ( )صداقها انتهى
جوزناه صح اخللع وبرئ الزوج، وإَّل فالصحيح وقوعه رجعياً، كما نص عليه كاختَلع 

فشرطه   َّل يقع الطَلق أصًَل، كالوكيل الكاذب، وإذا صححنا عفو الويل: وقيل. السفيهة
كونه قبل الدخول، وحينئذ يتشطر املهر، فيكون العوض أحد الشطرين، ولو اختلعها 



 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(1 3)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
 (.4 4/7)الروضة ، (8/799)، العزيز شرح الوجيز (  3/ )الوسيط (  )
 .وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب( فروع)يف نسخة أ ( 3)
، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (6 4/7)، الروضة ( 8/79)العزيز شرح الوجيز ( 7)

 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(7 3)
 (.6 3)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(  )
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بالرباءة عن صداقها، وضمن له الدرك، فالذي أطلقه اجلمهور أنه َّل يربأ، ويقع الطَلق بائناَ 
 .( )مبهر املثل على األظهر

صل بقاء النكاح ألن األ ادعت خلعًا فأنكر أي وال بينة صدق بيمينه؛: فصل ( )[قوله]
وعدم اخللع، فإن أقامت بينة فَل بد من رجلني، وَّل مطالبة له باملال؛ ألنه ينكر، لكن إن 

، قاله ( )عاد أو عرف باخللع، قضي له بالعوض؛ ألن الطَلق لزمه وهي معرتفة به
فَلنة [ ب/48 ]خالعت : ولو كان له زوجتان تسميان باسم واحد، فقال. ( )املاوردي

بل أردتين، فهو : أردت األخرى، وقالت القابلة: بلت إحديهما، فقال الزوجبكذا، فق
املصدق وَّل فرقة، ولو قبلت كل واحدة منهما، فاملطلقة إحديهما، ويرجع يف البيان إليه مع 

يظهر أن يقال : وهل جيب له املسمى أو مهر املثل عليها، قال ابن الرفعة. اليمني إن أهبم
اد إحديهما على اإلهبام، فينبغي أن يتحالفا، وجيب مهر املثل؛ ألنه إن صدقه من زعم أنه أر 

إحديكما طالق بألف، وقبلتا : لو كان أراد ذلك لكان الواجب مهر املثل، كما لو قال
 .( )معا

أما بينونتها فباعرتافه، وأما  مجانًا بانت وال عوض :وإن قال طلقتك بكذا فقالت: قوله
، وعليها اليمني وَّل يقبل قوله يف سقوط نفقتها وسكناها، عدم العوض؛ فألن األصل عدمه

لو أقام : وقال العمراين. ( )فلو اعرتفت بعد اليمني مبا ادعاه، لزمها دفعه إليه، قاله املاوردي
طلقتك بالعوض الذي : ولو قال. ( )شاهدًا وحلفت معه، أو شاهدًا وامرأتني، ثبت املال



، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (6 4/7)، الروضة ( 8/79)العزيز شرح الوجيز (  )
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(7 3)

 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب(  )
 (.8/794)، العزيز شرح الوجيز (81 / )، التهذيب (6 /1 )، البيان (1/86 )احلاوي ( 3)
 (.1/86 )احلاوي ( 7)
: ، حتقيق الطالب(8 3)، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (8/794)العزيز شرح الوجيز (  )

 .حممد الزهراين
 (.1/86 )احلاوي ( 9)
 (.6 /1 )البيان ( 4)



                                                                (111)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــــــــخــــــــــلـــــــع         
=================================================

طلقتين بعد طول الفصل، : عوض، وإن قالت سألت، فأنكرت أصل السؤال بانت وَّل
بل يف احلال فهي املصدقة يف نفي املال أيضاً؛ ألن األصل براءة ذمتها، واألصل عدم : وقال

طلقتك بعد طول الفصل ومل تقبلي فلي الرجعة، : الطَلق يف الوقت الذي يدعيه، ولو قال
 .( )وجبل طلقتين متصَلً بسؤايل فَل رجعة لك، فاملصدق الز : وقالت

مثل يعين إذا  وإن اختلفا في جنس عوضه أو قدره وال بينة تحالفا ووجب مهر: قوله
ختالفا مل يندفع البينونة، والتحالف يؤثر يف العوض، والقول يف أنه ينفسخ التسمية أو يفسخ 
إن أصر على النزاع، ويف كيفية اليمني، ومن يبدأ به، كما يف البيع والرجوع بعد الفسخ أو 

فساخ إىل مهر املثل، كما إذا اختلفا يف الصداق وحتالفا؛ ألن كَل منهما ليس ركنًا يف اَّلن
بأكثر األمرين من مهر : وقيل. ( )يرجع بأقل األمرين من مهر املثل، وما ادعاه: وقيل. العقد

والصحيح األول، ولو أقام كل منهما بينة بدعواه، فاألظهر . ( )املثل واملسمى الذي ادعته
 .( )ئده أهنما يسقطانمن زوا

مثل إذا خالع على ألف من غري ذكر  مهر: ولو خالع بألف ونويا نوعًا لزم وقيل: قوله
جنس وَّل نوع، ففي احتمال هذا اإلهبام وجهان، أصحهما أنه حيتمل، فإن عينًا جنساً 

ية،  تعني؛ ألن املقصود إن يكون العوض معلومًا عند املتعاقدين، فإذا توافقا على شيء بالن
َّل وجيب مهر املثل للجهل بالعوض، وإذا ذكر : والثاين. ( )كان كما لو توافقا عليه بالنطق

اجلنس فخالع على ألف درهم، ويف البلد نقد غالب بذل عليه، فلو مل يكن غالب بطلت 



 (.8/794)العزيز شرح الوجيز (  )
اَّلبتهاج للسبكي، كتاب  ،( 4/73)، الروضة (8/794)، العزيز شرح الوجيز (1/91 )البيان (  )

 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 33)اخللع، ص 
 (. 4/73)، الروضة (8/794)العزيز شرح الوجيز . وحكاه احلناطي( 3)
 (. 4/73)الروضة ( 7)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق ( 4/73)، الروضة (8/794)العزيز شرح الوجيز (  )

 (.9 3)احلسيين ص متعب ساعد : الطالب
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اَّلكتفاء بالنية، ولزوم ذلك  ( )فإن نويا نوعا فالصحيح. ( )التسمية، ووجب مهر املثل
إمنا يؤثر التعيني : ، مث قال الشيخ أبو حممد( )يفسد التسمية وجيب مهر املثل :وقيل. النوع

بالنية إذا تواطآ قبل العقد على ما يقصدانه، وَّل أثر للتوافق بَل مواطأة، ومل يعترب آخرون 
 .( )ذلك، بل اعتربوا جمرد التوافق، وصححه املصنف

بل دراهم أو فلوساً تحالفا : نير فقالتدناأي باأللف اليت أطلقناها  أردنا: ولو قال: قوله
 ( )أي يف اليت قبلها، وهو قولنا لو نويا نوعًا لزم؛ ألن النية التحقت باللفظ على األول

أي وهو القول بوجوب مهر املثل؛ ألن النزاع يف  ووجب مهر مثل بال تحالف في الثاني
جيب مهر : يتحالفان، والثاينأصح الوجهني أهنما : وعبارة احملرر. ( )النية وَّل يطلع عليها
والصورة مفرعة على أن اخللع يقبل األهبام يف لفظ األلف، وهو . ( )املثل وَّل حتالف ا ه

وهذه العبارة األظهر فيها الرتتيب َّل البناء، ويكون مقصوده أنا : قال السبكي. ( )األظهر
وإن قلنا هناك باملسمى إن قلنا عند التوافق على النية مبهر املثل، فَل حمل للتحالف هنا، 

َّل بل يثبت مهر املثل من غري حتالف ا :  والثاين. فهنا وجهان، أصحهما أهنما يتحالفان



 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 33)، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص ( 4/73)الروضة (  )
 [أ-333( ] )
 (. 4/73)، الروضة (8/794)، العزيز شرح الوجيز (1/91 )البيان ( 3)
((.  أعلمواهلل. وقول الشيخ أيب حممد هنا ضعيف. هذا الثاين هو األصح: قلت: ))قال النووي( 7)

 (. 4/73)الروضة 
 (. 4/73)الروضة ((. وهو الصحيح: ))قال النووي(  )
، وقال ( 4/73)، الروضة (3 3)، احملرر ص ( 3/39 )، هناية املطلب (1/34 )احلاوي ( 9)

 (.4/733)الروضة ((. وهو األصح: ))النووي
 (.3 3)احملرر ص ( 4)
، العزيز شرح الوجيز (3 3)احملرر ص  ،( 3/39 )، هناية املطلب (1/34 )احلاوي ( 8)

متعب ساعد احلسيين ص : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع، حتقيق الطالب(8/796)
(3 8.) 
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ومقتضى كَلم املنهاج أنه على األول َّل جيري خَلف يف التحالف، حيث صرح . ( )ه
 .( )بالبناء
: اَّلختَلف يف العوض، وقد خيتلفان يف املعوض، وفيه صور منها ( )[من]ما مضى  :فرع

بل سألت واحدة بألف فأجبتك، : سألت ثَلث تطليقات بألف فأجبتين، وقال: لو قالت
فاأللف متفق عليه، ولكن يتحالفان؛ ألنه يدعي استحقاق األلف بطلقة، وموجب قوَلا أنه 

فعليها مهر املثل، وتصدق يف عدد الطَلق َّل يستحق بالطلقة إَّل ثلث األلف، فإذا حتالفا 
بل سألتين أن أطلقك واحدة : سألتك أن تطلقين ثَلثًا مبائة، وقال: ولو قالت. بيمينه

.( )وهذا اختَلف يف العوض واملعوض معاً : قال ابن الرفعة. ( )بألف، حتالفا وله مهر املثل
.( )معاً 



 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب(338)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
 (.8 3)حلسيين ص متعب ساعد ا: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اخللع،  حتقيق الطالب(  )
 .يف(: ب)يف ( 3)
 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 37)، اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (4/737)الروضة ( 7)

 .حممد الزهراين: ، حتقيق الطالب( 37)اَّلبتهاج للسبكي، كتاب اخللع، ص (  )
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 كتاب الطالق
 ,(2)عن اإليراد والتعداد ,واألخبار املروية فيه غنية بشهرهتا (1)[الطالق]اآلايت الواردة يف 

ومادته يف اللغة ترجع إىل التخلية  ,أهل امللل أقوى اعتضاد (3)[إبمجاع]معتضدة 
والطالق تطلق اترة مبعىن التطليق   ,(5)ويف الشرع رفع قيد النكاح خاصة. (4)واإلرسال

ن  ﴿قوله تعاىل:  (6)وعليه محل الزخمشري , كالسالم مبعىن التسليم ُق مارَّاتا واترة  .(8)(7)﴾الطَّالا
وعن ثعلب  ,واملشهور يف طلقت املرأة فتح الالم ,على أصله مصدر طلقت املرأة طالقا  



 يف )ب(: الكتاب. (1)
﴾منها:  (2) ُق مارَّاتان  ُّ إ ذاا ﴿ايا أاي ُّهاا (, وقوله تعاىل 229.سورة البقرة آية رقم )قوله تعاىل: ﴿الطَّالا النَِّب 

: . ولقوله طلق حفصة مث راجعها (. وأن النِب 1.سورة الطالق آية رقم )طالَّْقُتُم الن  سااءا﴾
((. رواه أبو داود والرتمذي. وغريها من اآلايت ليس شيء من احلالل أبغض إىل هللا من الطالق))

 واألحاديث.
 يف )ب(: ابإلمجاع. (3)
 (.7/479(, النجم الوهاج )3/420(, معجم مقاييس اللغة )3/188هتذيب األمساء واللغات ) (4)
 (.3/368(, مغين احملتاج )3/188(, هتذيب األمساء واللغات )3/281أسىن املطالب ) (5)
(ه, كان إماما  يف التفسري 467هو: أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد, الزخمشري, ولد سنة ) (6)

لم, كبري الفضل, له عدد من الكتب منها: كتابه يف التفسري والنحو واللغة واألدب, واسع الع
الكشاف, واحلديث كتاب الفائق, ويف اللغة كتاب أساس البالغة وغريها, تويف ليلة عرفة سنة 

 ( ه .538)
 (.7/178(, األعالم للزركلي )20/152انظر: سري أعالم النبالء )

 (.229سورة البقرة آية رقم ) (7)
 (.7/479(, النجم الوهاج )1/273الكشاف عن حقائق غوامض التزيل ) (8)
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وجيوز  ,طلقت تطلق بضم الالمومضارع  ,فهي طالق وطالقة :(1)قال اجلوهري .ضمها
 .(2) فتحها قاله األزهري

 , واللفظ ,أركان الطالق مخسة: املطلق إما الزوج أو وكيله قوله: يشرتط لنفوذه التكليف
 فال يقع طالق  ؛(3)فشرط املطلق التكليف ,والوالية على احملل ,واحملل ,والقصد إىل الطالق

ينفذ فإنه  ؛واملريض ,ودخل يف املكلف السفيه وال تعليقا   ,تنجيزا  وال  ,جمنون وال, صِب
 .(4)هما قطعا  نم

هذه زايدة  :قال السبكي .(5)وإن كان غري مكلف ,فيقع طالقه :أي قوله : إال السكران
لقوله تعاىل:  .(6)ا ه ألن مذهب الشافعي أن السكران مكلف ؛وال حاجة إليها ,على احملرر

ةا واأانْ ُتْم ُسكااراىالا ت اْقرابُوا ﴿ , (8)[وسببه تعديه ابلسكر]فخاطبه حالة السكر  .(7)﴾الصَّالا
 ,من هؤالء : والسكران ليس واحدا  وقال ,حبديث رفع القلم عن ثالثة (9)واحتج الشافعي
 .(10)حكاه الزركشي



هو: إمساعيل بن محاد اجلوهري, أبو نصر, أول من حاول الطريان ومات يف سبيله, لغوي من  (1)
األئمة, أشهر كتبه: الصحاح, وله كتاب يف العروض والنحو, دخل العراق صغريا , وسافر إىل 

 ( ه.393طري هبما, مث سقط ومات سنة )احلجاز, صنع جناحني وأراد ال
 (.1/313(, األعالم للزركلي )17/80انظر: سري أعالم النبالء )

 (.7/479النجم الوهاج ) (2)
 (.8/22(, الروضة )8/506العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/506(, العزيز شرح الوجيز )10/228احلاوي ) (4)
 (.8/23(, الروضة )8/506(, العزيز شرح الوجيز )10/236احلاوي ) (5)
 (.2/707حترير الفتاوى ) (6)
 (.43سورة النساء آية رقم ) (7)
 تكرر يف )ب(. (8)
 (.5/270األم ) (9)
 (.344( السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )10)
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الكناية ما  وبكناية بنية ,(2)فيه اإلمجاع (1)حكى اخلطايب قوله: ويقع تصرحيه بال نية
. ومنه يؤخذ أن الصريح ما ال حيتمل إال معىن واحدا   ,(3)قاله الرافعي احتمل معنيني فصاعدا  

 ,وشاع على لسان محلة الشرع والعوام ,الصريح ما تكرر يف القرآن أو السنة :وقال السبكي
اع على وال ش ,وما مل يتكرر ومل يرد ,ومل يشع كلفظ الفراق والسراح فيه خالف ,وما تكرر

والفرق بني  ,كحالل هللا علي حرام فيه خالف  ,ولكن شاع عند العوام ,لسان محلة الشرع
وإن مل يقصده املتكلم  ,الصريح والكناية أن الصريح يستفاد املعىن الذي وضع له من اللفظ

معناها الذي وضعت له بل ال بد من قصد الطالق  .أ[/279ابتداء والكناية ال يقصد ]
بل إرادة  ,فليس الشرط إرادة الطالق فقط ,مستعمال فيه اللفظ الذي مل يوضع له قصدا  

ويف  ,الطالق ابللفظ املذكور فيصري املوقع للطالق جمموع اللفظ مع إرادة الطالق به منه
ألن النية إمنا يكون ملا يف  ؛ويف الكناية يف ألفاظ البيع وحنوه تسمح ,إطالق النية هنا

. (4)ان النية ابلكناية من األمور احلاضرةرت قاو  ,مل يف املاضي وال احلاضراملستقبل فال تستع
الذي مل يقرتن به ما  ين,واخلالف بيننا وبني مالك يف وقوع الطالق ابلتطليق النفسا: قال

فذلك عندان وعند مجهور العلماء من حديث  ,يدل عليه من صريح وال كناية وال فعل
 وال يقع الطالق عندان إال ابللفظ أو مبا يسد مسده ,مة عنهالنفس الذي جتاوز هللا هلذه األ



إماما يف الفقه واحلديث واللغة, هو: أمحد بن حممد بن إبراهني البسيت, املعروف ابخلطايب, كان ( 1)
أخذ عن القفال وابن أيب هريرة وغريهم, من مؤلفاته: معامل السنن, وغريب احلديث, واملعتزلة, 

 .( ه388وغريها, تويف سنة )
 (. 1/159(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/282انظر: طبقات الشافعية الكربى )

 .(3/243معامل السنن )( 2)
 (.8/573شرح الوجيز ) العزيز (3)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب (, 2/708(, حترير الفتاوى )14/63انظر: هناية املطلب ) (4)

(, هناية 7/481, النجم الوهاج )(349الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.6/425احملتاج )
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 ومل يرفع صوته قدرا   ,فيما إذا حرك لسانه بكلمة الطالق :وحكى الرافعي قولني. (1)انتهى
 .(4)يف حكم النية اجملردة (3)ألنه ؛صحح املصنف منهما عدم الوقوع .(2)يسمع نفسه

فيما إذا اعرتف الزوج بفسق  ,يقع الطالق على زوج من غري لفظ صريح وال كناية تنبيه:
وأان واجد طول حرة  ,نكحتها :وفيما إذا تزوج أمة مث قال .وأنكرت املرأة ,شاهدي العقد

على  مل يكن طالقا   ,فاخلالف ما إذا ادعت املرأة زوجية رجل فأنكر ,فإنه جيعل طالقا  
 .(5)كذا يف فتاوى القفال,  وال حيل هلا نكاح غريه ,األظهر

 الشتهاره فيه لغة وشرعا   ؛لفظ الطالق صريح يف معناه ابإلمجاع قوله: فصرحية الطالق
 .(6)وتكرر يف القرآن يف غري موضع ,وعرفا  

, (8)لتكررمها ؛واملختصر ,(7)ونص عليه يف األم قوله: وكذا الفراق والسراح على املشهور
وقال , (10)والقدمي أهنما كنايتان الستعماهلما فيه ويف غريه ,(9)هما يف معىن الطالقوتصاريف
 .(1)ويلتحق به املفاداة :قال الزركشي, (11)ويف صراحة لفظ اخللع ما مر يف اببه :يف احملرر



ب الطالق, حتقيق الطالب: متعب السراج الوهاج للزركشي, كتا(, 7/481انظر: النجم الوهاج )( 1)
. ومل أقف على كتاب االبتهاج للسبكي, كتاب الطالق وما بعده, فلم (349ساعد احلسيين ص )

 .أجد يف مكتبات املخطوطات إال إىل هناية كتاب اخللع
 (.8/543العزيز شرح الوجيز ) (2)
 ب[.-333] (3)
 (.8/46الروضة ) (4)
 (.7/483النجم الوهاج ) (5)
 (.7/483(, النجم الوهاج )6/21(, التهذيب )3/9(, املهذب )10/150اوي )احل (6)
 (.5/276األم ) (7)
 (.296خمتصر املزين ص ) (8)
 (.14/58(, هناية املطلب )10/150احلاوي ) (9)
(, بداية احملتاج 7/483(, النجم الوهاج )6/22(, التهذيب )14/58اية املطلب )هن (10)

(5/311.) 
 (.326احملرر ص ) (11)
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طلقتك قوله: كطلقتك وأنت طالق ومطلقة واي طالق ال أنت طالق والطالق يف األصح 
واي مطلقة  ,وأما أنت مطلقة بفتح الطاء وتشديد الالم ,يف صراحتهاوأنت طالق ال خالف 
وقال . ذكر خالف يف اي طالق (4)والروضة (3)وليس يف الشرح, (2)فكذلك على الصحيح

ا  فكناية فإن كان امسها طالقا   ,صراحة اي طالق موضعها فيمن مل يكن امسها :الزركشي
ألن الطالق مصدر  ؛أهنما كنايتان يف األصح يف أنت طالق أو أنت الطالق. (5)ه

والثاين أهنما . (6)وتستعمل فيها على سبيل التوسع ,واملصادر ليست موضوعة لألعيان
 فيه مجعا   وما رجحاه يعين الرافعي والنووي تبعا   :قال الزركشي. (7)اي طالق :كقوله  ,صرحيان

أن البيهقي نقل يف املبسوط يف نصوص ذكرها عن أحكام  ,لكن يؤيد الثاين, من املراوزة
وأرسل , ويلزم مثله يف أنت طالق ,أنت سراح وقد سرحتك ,القرآن من مجلة الصرائح

وإذا قلنا ابملشهور يف  :ويف الروضة وأصلها. (8)ا ه مجهور العراقيني اخلالف بال ترجيح
مفارقة  يف االسم منهما وهوو  ,فارقتك وسرحتك صرحيان :لفراق والسراح فقولهالفظي 

اي مسرحة  :والنداء كقوله ,أنت مسرحة أو مفارقة :كقوله,  ومسرحة وجهان سواء الوصف
أنت السراح وأنت الفراق على الوجهني يف  :وقوله ,أو اي مفارقة أصحهما صرحيان أيضا  

 .(9)ا ه أنت الطالق



 .(355السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.5/311(, بداية احملتاج )7/484(, النجم الوهاج )6/22التهذيب ) (2)
 (.8/506العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/23الروضة ) (4)
 .(358حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق,  (5)
(, وانظر: احلاوي 8/23(, الروضة )8/506ورجحه الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (6)

(10/153.) 
 (.8/23(, الروضة )8/506(, العزيز شرح الوجيز )14/59(, هناية املطلب )10/153احلاوي ) (7)
 (.10/153, وانظر: احلاوي )(359, ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب اخللع (8)
 (.8/24الروضة ) (9)
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عماهلا يف معناها لشهرة است ؛قوله: وترمجة الطالق ابلعجمية صريح على املذهب
 وترمجة السراح والفراق فيهما .(1)اثنيهما أهنا كناية :وقيل وجهان ,عند أهل تلك اللغات

ألن ترمجتهما بعيدة عن  ؛(3)والروايين (2)اإلمام قاله ,لكن األصح هنا أهنا كناية, اخلالف
مث ذكر  ,وترمجة الطالق بسائر اللغات صرحية :وعبارة احملرر. (4)االستعمال يف الطالق

 .(5)ا ه ترمجتهما كرتمجته :وقال ,الفراق والسراح
اإلطالق كانت مطلقة بسكون  ما اشتق من لفظ قوله: وأطلقتك وأنت مطلقة كناية

 .(6)صريح :وقيل .أو اي مطلقة كناية لعدم االشتهار, الطاء
 قوله: ولو اشتهر لفظ الطالق كاحلالل أو حالل ابنته علي حرام فصريح يف األصح.

فالذي رجحه , يف أنت علي حرام واخلالف أيضا   .نه كناية وهللا أعلمأاألصح  :قلت
قال  وما رجحه املصنف .(7)وحصول التفاهم ,لغلبة االستعمال ؛الرافعي التحاقها ابلصرائح

سني يف احلونقله القاضي , أن احلرام كناية ؛هو املوافق إلطالق نص الشافعي :السبكي
والشائع يف بالدان لفظ علي احلرام أو  :عن الشافعي قال ,رامخصوص حالل ابنته علي ح

الطالق الزم يل  :لو قال :وحكى الرافعي عن العبادي. (8)واملختار أهنما كناية ,احلرام يلزمين



 (.8/25(, الروضة )8/511(, العزيز شرح الوجيز )14/60هناية املطلب ) (1)
 (.14/62هناية املطلب ) (2)
 (.8/25(, الروضة )8/512(, العزيز شرح الوجيز )2/708حترير الفتاوى ) (3)
 (.8/25(, الروضة )8/512العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.326احملرر ص ) (5)
 (.5/312(, بداية احملتاج )7/485النجم الوهاج ) (6)
 (.6/30( وبه قطع البغوي. التهذيب )8/513العزيز شرح الوجيز ) (7)
شيئا آخر حكى اإلمام عن القفال أنه إن نوى قال الرافعي: ))ورجحه صاحب التتمة((. وقال: )) (8)

من طعام وغريه, فال طالق, وإذا ادعاه صدق, وإن مل ينو شيئا آخر, فإن كان فقيها يعلم أن 
الكناية ال تعمل إال ابلنية, مل يقع طالق, وإن كان عاميا, سألناه عما يفهم منه إذا مسعه من غريه, 

ال: وهذه قريبة فإن قال: يسبق إىل فهمي منه الطالق, محلنا قوله على ما يفهمه من غريه, ق
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, أن اجلميع كناية :(1)ورأي البوشنجي, طلقت للعرف خبالف فرض علي ,أو واجب علي
وما دل عليه كالمه  :قال يف املهمات. (2)أن الطالق الزم يل صريح :وحكى صاحب العدة

ويف شرح الكفاية  .(3)ور يف أصل الروضة انتهىنذمن رجحان الصراحة قد جزم به يف ال
الشتهاره يف معىن  ؛وهو املفىت به ,أن علي الطالق والطالق يلزمين صريح :(4)للصيمري

أبنه ال يقع بذلك  :وابن الصالح (7)بن حيىي تلميذ حممد (6)وأفىت الطوسي. (5)التطليق



قطع به العراقيون واملتقدمون, أنه  (, و 8/513((. العزيز شرح الوجيز )متوسطة بني الصريح والكناية
 (.8/25. الروضة )كناية مطلقا  

, الشافعي املذهب علماء أحد, البوشنجي سعد أبو, إمساعيل بن الواحد عبد بن إمساعيلهو:  (1)
 تويف, املستدرك: مؤلفاته من, بعلمهم العاملني العلماء من هللا رمحه كان,  وصن ف, وأفىت, در س
 . ثالثني و مخس سنة يف بل: وقيل, ومخسمائة وثالثني ست سنة هبراة هللا رمحه

 .(1/308) شهبة قاضي ابن طبقات, (2/342) األنساب: انظر
 (.8/527العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.7/306املهمات ) (3)
هو: عبدالواحد بن احلسني بن حممد الصيمري, أبو القاسم, سكن البصرة وتفقه على أيب الفياض,  (4)

خترج به القاضي املاوردي, كان رمحه هللا حافظا  للمذهب, من مؤلفاته: اإليضاح والكفاية 
 وشرحها, والعلل, وغريها, قال السبكي: تويف الصيمري بعد سنة ست ومثانني وثالمثائة.

 (.2/127(, طبقات األسنوي )3/339بقات الشافعية الكربى )انظر: ط
 (.4/459(, مغين احملتاج )7/485النجم الوهاج ) (5)
هو: حممد بن حممود بن حممد, شهاب الدين أبو الفتح الطوسي, أحد علماء الشافعية, وكان  (6)

انتفع به خلف كثري, مدار الفتيا بداير مصر يف زمانه, تفقه على حممد بن حيىي تلميذ الغزايل, و 
 وكان معظما  عند اخلاصة والعامة, تويف يف ذي القعدة سنة ست وتسعني ومخسمائة.

 (.1/376(, طبقات ابن قاضي شهبة )6/396انظر: طبقات الشافعية الكربى )
هو: حممد بن حيىي بن منصور النيسابوري, تفقه ابلغزايل وبه عرف, برع يف الفقه, وصنف يف  (7)

الف, وانتهت إليه رائسة الفقهاء بنيسابور, كان إماما  مناظرا  ورعا  زاهدا , من مؤلفاته: املذهب واخل
احمليط يف شرح الوسيط, وكتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف, تويف مقتوال  يف سنة مثان وأربعني 

 ومخسمائة.
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الطالق  :وإذا قال, وإال فال ,إن نوى كان طالقا   :ويف البحر عن املنثور للمزين. (1)شيء
قال . (2)إن مل يكن نوى العموم عند اليمني ,وله زوجات وحنث فله أن يعني واحدة ,يلزمين

وحنث وله زوجات  ,وتولد عنها ما إذا حلف ابلطالق الثالث وبه أفتيت مرارا   :السبكي
الظاهر  ,أو يعني يف بعضهن دون بعض ,وأراد أن يوقع على كل واحدة طلقة ليمكنه الرجعة

: فتاويه ذكر فيه أن البغوي قال يف طويال   وختم هبذا كالما  , الحتمال اللفظ له ؛أن ذلك له
ألنه  ؛وله امرأاتن ففعله طلقت واحدة منهما ,املو قال إن فعلت كذا فحالل هللا علي حر 

أنه  :قال املصنف الظاهر املختار. (3)وحيتمل غريه فحصل تردد :قال ,اليقني ويؤمر ابلتعيني
وصرح  ,ألن االسم يصدق عليه فال يلزمه زايدة ؛مل ينومها مل يطلق ال أحدامها أو إحداهن

. (4)هللا علي حرام الطالق وجعلناه صرحيا فيهوهذا إذا نوى حبالل  ,هبذا مجاعة من املتأخرين
أما لو نوى بعضهن فيقبل قوله بال خالف  ,وحمل تردد البغوي عند اإلطالق :قال السبكي

  .(5)إىل آخر ما ذكر
ابئن اعتدي استربئ رمحك   (7)[ةتلة بتب] (,برية) (,انت خليةـ ): وكناية ك (6)/قوله

  عيين وحنوهاد  و يب اغريب دعيين عز ك ابحبلك على غاربك ال أنده سر  احلقي أبهلك
وهلا إشعار  ,واخلمس األول من اجللية ,وهي جلية وخفية ,كناية الطالق لفظ حيتمله



 (.1/332(, طبقات ابن قاضي شهبة )7/25انظر: طبقات الشافعية الكربى )
, النجم (366السراج الوهاج للزركشي, كتاب اخللع, ص )(, 2/447فتاوى ابن الصالح ) (1)

 (.4/459(, مغين احملتاج )7/485الوهاج )
, (364السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (2)

 (.7/486النجم الوهاج )
 (.8/26انظر: الروضة ) (3)
 (.8/26الروضة ) (4)
 االبتهاج يف شرح املنهاج للسبكي, ومل أقف على قسم كتاب الطالق يف مجيع املكتبات. (5)
 أ[-334] (6)
 يف )ب(: بتة بثلة. (7)
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 ,منه :أي (برية) .(2)خالية :أي ,فعيلة مبعىن فاعلة ,من الزوج :أي (فخلية) .(1)ابلطالق
مقطوعة الوصلة من  :أي (بتة) .(3)وتركه ,ب[/279وجيوز ابهلمز ] ,فاعل من الرباءة أيضا  

ومن  ,مفارقة :أي (ابئن) .(5)ومنه هنى عن التبتل ,مرتوكة النكاح  (4)[أي] (بتلة) .نكاحي
وجعلها , وجعل الشيخ أبو حامد لفظة احلرام من اجللية. (7)ويقال ابئنة , (6)البني وهو الفرقة

استربئي )و (,اعتدي)و ,وواحدة ,وحرة أنت ,الستة املذكورةأبو الفرج السرخسي عشرة 
, وسواء املدخول هبا وغريها ,ألين طلقتك :أي ,ومها يقتضيان إضمار الطالق ,(8)(رمحك
 .(9)وإن نوى ,إن مل يدخل هبا ال يقع :وقيل

وكذلك  ,وإن مل يكن هلا أهل من اخلفية مع قوة إشعارها :أي (احلقي أبهلك)وعدوا 
 أعلىهو  :وقيل, والغارب ما يقدم من الظهر وارتفع من العنق (,لى غاربكحبلك ع)

وأصله يف الناقة يلقى خطامها على غارهبا لرتعى كيف  ,السنام أي خليت سبيلك



 (.8/515العزيز شرح الوجيز ) (1)
(, مغين احملتاج 7/486(, النجم الوهاج )5/313(, بداية احملتاج )1/263حترير ألفاظ التنبيه ) (2)

(4/459.) 
(, مغين احملتاج 7/486(, النجم الوهاج )390(, كفاية األخيار ص )1/263حترير ألفاظ التنبيه ) (3)

(4/459.) 
 سقط من )ب(. (4)
(, النجم 5/313(, بداية احملتاج )390(, كفاية األخيار ص )1/263حترير ألفاظ التنبيه ) (5)

 (.4/459(, مغين احملتاج )7/486الوهاج )
البني: أييت مبعىن الفرقة, وأييت مبعىن الوصل, فهو من ألفاظ األضداد . انظر:  الصحاح  (6)

 (.1/559(, لسان العرب )5/1681)
(, مغين احملتاج 7/486(, النجم الوهاج )5/313(, بداية احملتاج )1/263حترير ألفاظ التنبيه ) (7)

(4/459.) 
 (.8/515العزيز شرح الوجيز ) (8)
(, النجم 390(, كفاية األخيار ص )1/263(, حترير ألفاظ التنبيه )8/517رح الوجيز )العزيز ش (9)

 (.4/459(, مغين احملتاج )7/486الوهاج )
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والسرب بفتح السني  ,النده ابلنون والدال املهملة الزجر (ال أنده سربك) .(1)شاءت
 ,أي أزجر إبلك ,وما رعى من املال ,وسكون الراء وابلباء املوحدة هي اإلبل ,املهملة
أي  ,بعني مهملة مث زاي معجمة (اعزيب) .(2)وإشعاره ابلفراق واضح ,ال أهتم أبمرك :ومعناه

ثْ قااُل ﴿الا ي اْعُزبُ قال تعاىل :  ,عزب يعزب إذا أبعد وغاب :يقال ,تباعدي عين  عاْنُه م 
 .غرب يغرب يباعد ,أي صريي غريبة مين ,بغني معجمة مث راء مهملة (اغريب) .(3)﴾ذارَّة  

ألهنا ال تفيد  ؛وإمنا كانت هذه كناايت. (4)ألين طلقت :أي ,من الوداع (عييندعيين ودَّ )
 .(5)واشرتطت النية كسائر اجملازات ,وإمنا تفيد معىن املفارقة املطلقة ,اخلاص بنفسها

والزمي  ,وتسرتي ,وتقنعي ,وجتنِب وجتردي ,وسافري ,أي اخرجي واذهِب وحنوها :قوله
 ,طلقةنوأنت م ,وأنت وشأنك ,وال حاجة يل فيك ,وبرئت منك ,وابعدي ,وبيين ,الطريق

وتزودي أي للسفر إىل  ,وذوقي أي مرارته ,أي كأس الفراق ,عير واخفي من ذلك جت
. (7)وكلي كاشريب على املذهب ,ةاألصح املنصوص كناي :ويف اشريب وجهان .(6)قومك
 .(2)وقوله قومي ليس كناية (1)أغناك هللا :واألصح أن قوله .(8)ليس كناية قطعا   :وقيل



(, النجم الوهاج 390(, كفاية األخيار ص )197(, خمتار الصحاح ص )10/36لسان العرب ) (1)
 (.4/460(, مغين احملتاج )5/313(, بداية احملتاج )7/487)

(, النجم 5/35(, النهاية يف غريب احلديث واألثر )1/32(, الصحاح )14/95سان العرب )ل (2)
 (.4/460(, مغين احملتاج )7/487الوهاج )

 (.3سورة سبأ آية رقم ) (3)
(, مغين احملتاج 5/313(, بداية احملتاج )7/487(, النجم الوهاج )1/264حترير ألفاظ التنبيه ) (4)

(4/460.) 
 .(374هاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الو  (5)
 (.326قال الرافعي يف احملرر: ))وال تكاد تنحصر((. احملرر ص ) (6)
 (.8/27(, الروضة )8/516العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/516وروي عن اإلمام أيب حنيفة, وحكي عن الشيخ أبو حممد. انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
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صريح اإلعتاق كناية يف الطالق بال  :قال السبكي قوله: واإلعتاق كناية طالق وعكسه
وكذا لو  ,ونوى الطالق طلقت ,أو أعتقتك ,أو معتقة ,أنت حرة :فإذا قال المرأته ,خالف

من املناسبة واملشاركة يصلح   (3)[الكلمتني]وملا بني  ,طلقتك ونوى العتق يعتق :قال لعبده
 ,وكما أن صريح كل واحد منهما كناية يف اآلخر ,كل واحد منهما كناية يف اآلخر

فينبغي أن حيمل كالم  :قال الزركشي. (4)ابلنية مؤثرة يف العقدين مجيعا   ,فكناايهتما مشرتكة
 ,ال خصوص اإلعتاق ,والكناية كناية يف الطالق ,الكتاب على أن اإلعتاق أبلفاظه الصرحية

 :نعم لو قال لعبده ,كناية يف العتق  ,ويف العكس على أن ألفاظ الطالق صرحيها وكنايتها
ونوى  ,متهولو قال ذلك أل ,الستحالته يف حقه ؛ونوى العتق مل ينفذ ,واستربئ رمحك ,اعتد
 .(5)ا ه ونوى الطالق نفذ على األصح ,أو لزوجته قبل الدخول ,العتق

وإن اشرتكا يف  ,أي ليس أحدمها كناية يف اآلخر قوله: وليس الطالق كناية ظهار وعكسه
فال يعدل  ,الذي هو أصل فيه ,ألنه أمكن تنفيذ كل واحد منهما يف موضعه ؛إفادة التحرمي
يف  ما كان صرحيا   :وكذلك قالوا. (6)من غري حاجة ,الذي هو مستعار فيه ,عنه إىل غريه



يف قوله )أغناك هللا( وجهان: األول واألصح: أنه ليس بكناية, وبه قال اإلمام والرافعي واملصنف.  (1)
لعزيز شرح . انظر: األن التفرق سبب الغناءوالوجه الثاين: أنه كناية وبه قال صاحب التلخيص؛ 

 (.8/27(, الروضة )8/516الوجيز )
يف قوله )قومي( وجهان: األول واألصح: أنه ليس بكناية, وبه قال القاضي الروايين والرافعي  (2)

واملصنف وغريهم؛ ألنه ال يشعر ابملفارقة. والوجه الثاين: أنه كناية. انظر: العزيز شرح الوجيز 
 (.8/27(, الروضة )8/516)

 امللكني.يف )ب(:  (3)
السراج الوهاج (, 7/488(, النجم الوهاج )8/27(, الروضة )8/517انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)

 .(380للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
-380السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)

381). 
 (.7/488(, النجم الوهاج )8/27(, الروضة )8/517(, العزيز شرح الوجيز )326ص )احملرر  (6)
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فلو قال  ,نعم هو كناية يف عتق األمة ,ال يكون كناية يف غريه ,يف موضعه اببه ووجد نفاذا  
 .(1)ونوى العتق نفذ يف األصح ,أنت علي كظهر أمي :ألمته

أي ما نواه  حصل ظهارا  أو  قوله: ولو قال أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طالقا  
 ا  بناء ال يكون طالقا   :وقيل. (2)وقع ما نوى فإن نوى عددا   ,ويكون الطالق رجعيا   ,منهما

 .(3)أنه صريح يف إجياب الكفارة عند اإلطالق ,على الصحيح
ألن الطالق يزيل  ؛وال يبنيان مجيعا   ,أي منهما قوله: أو نوامها جيرب وثبت ما اختاره

ألنه أقوى من حيث  ؛طالق :وقيل. (4)هذا قول اجلمهور ,والظهار يستدعي بقاءه ,النكاح
كما صرح   ,هذا إذا نوامها معا   ,لدوام النكاح ظهار أي استصحااب   :وقيل. (5)إنه يزيل امللك

فسيأيت  ,أنت علي حرام كظهر أمي :فإن نوى أحدمها قبل اآلخر أبن قال. (6)به يف احملرر
 .(7)هللا تعاىليف الظهار إن شاء 

ونوى حترمي  ,أنت على حرام :أي إذا قال قوله: أو حترمي عينها مل حترم وعليه كفارة ميني
وعليه كفارة  ,أو زوجته ,سواء خاطب به أمته ,مل حترم عليه ,أو وطئها ,أو فرجها ,عينها
ُّ  أاي ُّهااايا ﴿واألصل يف ذلك قوله تعاىل :  ,وإن مل يطأ ,والصحيح وجوهبا يف احلال ,ميني النَِّب 



. العزيز شرح أنه ال يصلح كناية يف العتق؛ ألنه ال يزيل امللك, خبالف لفظ الطالقوالوجه الثاين:  (1)
 (.8/27(, الروضة )8/518الوجيز )

 (.7/489(, النجم الوهاج )8/27(, الروضة )8/518(, العزيز شرح الوجيز )326احملرر ص ) (2)
(, النجم 8/28(, الروضة )8/518وهو حمكي عن أبو عبدهللا احلناطي. العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.7/489الوهاج )
(, الروضة 8/518. العزيز شرح الوجيز )وأكثر األصحاب خيري فما اختاره ثبت :قال ابن احلداد (4)

(8/28.) 
 (.7/489(, النجم الوهاج )8/28(, الروضة )8/518العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.326احملرر ص ) (6)
 ( .366انظر ص ) (7)
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  (3)وقاس الشافعي رضي هللا عنه .(2)مارية على نفسه اآلية ملا حرم النِب  ,(1)﴾مل ا حُتار  مُ 
 .(4)حترمي الزوجة

أنت علي  :إذا قال ,يعين جيب الكفارة على األظهر قوله: وكذا إن مل تكن نية يف األظهر
وهذا  ,ال شيء عليه : لغووالثاين ,ألن التحرمي صريح يف التزام الكفارة ؛ومل ينو شيئا ,حرام

 .(5)اللفظ كناية يف الكفارة
وإن نوى به الطالق  ,ألنه كناية فيه ؛أي بال خالف ثبت قوله: وإن قاله ألمته ونوى عتقا  

 .(6)أو الظهار فهو لغو
وكذا  ,وعليه كفارة ميني يف األوىل ,أي فال حترم قوله: أو حترمي عينها أو ال نية له فكالزوجة

 .(7)للنص فيها خبالف الزوجة قطعا   :وقيل ,يف الثانية على األظهر
أي ال يتعلق به كفارة وال قوله: ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو 

فإنه  ؛خبالف الزوجة واألمة ,ألنه غري قادر على حترمي شيء من ذلك على نفسه ؛غريها
 .(8)هذا هو املشهور ,ميكنه حترميها بطالق وعتق

اعلم أنه إن تقدمت النية  قوله: وشرط نية الكناية اقرتاهنا بكل اللفظ وقيل يكفي أبوله
ونقل  ,وإن قاربت مجيعه وقع الطالق وفاقا   ,مل تؤثر وفاقا   ,أو أتخرت عنه ,اللفظ (1)[على]



 (.1سورة التحرمي آية رقم ) (1)
(, وقال: ))رواه احلسن البصري مرسال ((, وقال 15077(, حديث رقم )7/578رواه البيهقي ) (2)

 (: ))احلديث على شرط مسلم والبخاري ومل خيرجاه((.2/535احلاكم يف املستدرك )
 ب[-334] (3)
 (.7/490(, النجم الوهاج )8/28(, الروضة )8/519العزيز شرح الوجيز ) (4)
(, النجم الوهاج 8/27(, الروضة )8/521وكال الوجهني مرواين يف اإلمالء, العزيز شرح الوجيز ) (5)

(7/490.) 
 (.5/317(, بداية احملتاج )7/490(, النجم الوهاج )10/99(, البيان )3/37املهذب ) (6)
 (.7/490(, النجم الوهاج )8/522(, العزيز شرح الوجيز )10/99(, البيان )3/37املهذب ) (7)
(, بداية احملتاج 7/491(, النجم الوهاج )8/30(, الروضة )8/522العزيز شرح الوجيز ) (8)

(5/317.) 
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 ,(3)والغزايل ,(2)عند اإلمام :وجهني أظهرمها ,الرافعي فيما إذا اقرتنت النية أبول اللفظ
وأشار إىل أن  ,(6)دون ترجيح ,وفيما إذا اقرتنت آبخره وجهني ,(5()4)الوقوع وهو املفيت به

هو ظاهر نص  ,واالكتفاء ابلنية يف أول اللفظ دون آخره ,قضية كالمهما البطالن
يف صدر الكالم استصحب والفرق أن النية إذا وجدت , (8)ورجحه كثريون, (7)املختصر

فإن االنعطاف على ما  ؛خبالف وجودها يف آخره ,فكأهنا قارنت مجيعه ,حكمها يف ابقيه
وآخره ابلياء  ,ي أول اللفظ ابلباء من ابئندر و ومثل املا. (9)قاله الزركشي ,مضى بعيد

 .(11)أ[ مث غربت/280أنت ] :عند قوله ,ومثل الرافعي أول اللفظ مبا إذا نوى. (10)والنون



 يف )ب(: عن. (1)
 (.14/67هناية املطلب ) (2)
 (.5/377الوسيط ) (3)
(, 8/32(, الروضة )8/525(, العزيز شرح الوجيز )10/96وبه قال الشيخ أبو حامد. البيان ) (4)

 (.7/493) النجم الوهاج
(, العزيز شرح الوجيز 10/97والوجه الثاين, ال تطلق, وبه قال الشيخ أبو إسحاق. البيان ) (5)

 (.7/492(, النجم الوهاج )8/525)
الوجه األول: الوقوع؛ ألن وقت الوقوع حالة متام اللفظ وقد وجدت فيه النية, والوجه الثاين: عدم  (6)

(,وقال املاوردي: 8/526الق. انظر: العزيز شرح الوجيز )الوقوع؛ ألن مصدر اللفظ عري عن الط
(. وقال النووي: ))طلقت على األصح(( الروضة 10/164))مل يقع الطالق((. احلاوي )

(8/32.) 
 ((.مل يكن طالقا حىت يبتدئه ونيته الطالق(: ))296جاء يف خمتصر املزين ص ) (7)
منهم اإلمام واملاوردي والغزايل والرافعي والعمراين والشيخ أبو حامد وغريهم. هناية املطلب  (8)

(, العزيز شرح الوجيز 10/96(, البيان )5/377(, الوسيط )10/164(, احلاوي )14/67)
 (.7/493(, النجم الوهاج )8/525)

 .(399عد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب سا (9)
 (.10/164احلاوي ) (10)
 (.8/525العزيز شرح الوجيز ) (11)
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ويف كوهنا كناية  ,ال خالف يف أهنا غري صرحية كناية  :قوله: وإشارة انطق بطالق لغو وقيل
 .(1)خبالف الكناية ,ألن اإلشارة ال تقصد اإلفهام هبا إال اندرا   ؛ال :أصحهما ,وجهان
 .(2)حلصول اإلفهام هبا ؛أهنا كناية :والثاين

قاله  ,أي سواء قدر على الكتابة أو ال ة أخرس يف العقود واحللولر قوله ويعتد إبشا
إمنا يعترب إشارته إذا مل يقدر على كتابة  :وقال املتويل. (4)ويوافقه إطالق اجلمهور ,(3)اإلمام
وينبغي أن يكتب مع ذلك إين قصدت  ,ألهنا أضبط ؛فإن قدر فالكتابة هي املعتربة ,مفهمة
 ويعتد هبا أيضا   ,والعتاق وحنوه ,القوما أشبهها من الط ,ودخل يف احللول الفسوخ ,الطالق

 .(5)يف األقارير والدعاوي
فأشار  ,أي كما لو قيل له كم طلقت امرأتك قوله: فإن فهم طالقه هبا كل واحد فصرحية

كما   ,(8)والغزايل ,(7)كذا قاله اإلمام  وإن اختص بفهما مظنون فكناية .(6)أبصابعه الثالث



(, العزيز شرح الوجيز 10/107(, البيان )6/37ورجحه البغوي والعمراين والرافعي. التهذيب ) (1)
قال شيخي: كان القفال جُيري إشارة الناطق مبثابة  (, ونسبه اإلمام إىل القفال فقال:))8/536)

((. هناية املطلب كان ميله إىل أن اإلشارة من الناطق أوىل ابإلحباط من الكتابةكتابته, و 
(14/75.) 

(. ونسبه الرافعي إىل القفال, 10/107(, البيان )5/378(, الوسيط )14/75هناية املطلب ) (2)
 (.8/536وخالف ما ذكره اإلمام. العزيز شرح الوجيز )

 (.14/72هناية املطلب ) (3)
(, 8/536(, العزيز شرح الوجيز )10/108(, البيان )6/37(, التهذيب )5/378الوسيط ) (4)

 (.8/39الروضة )
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب (, 8/536العزيز شرح الوجيز ) (5)

 .(404ساعد احلسيين ص )
(, العزيز شرح الوجيز 6/37(, التهذيب )5/378(, الوسيط )14/72هناية املطلب ) (6)

(8/535.) 
 (.14/72هناية املطلب ) (7)
 (.5/378الوسيط ) (8)
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وعلى  .(1)نوى أو مل ينو ,يقع الطالق إبشارته املفهومة :وقال البغوي وغريه. يف لفظ الناطق
 .(2)األول لو زعم أنه أراد بذلك غري الطالق ففي قبوله تردد لإلمام

وحيتمل  ,أي على الصحيح إذ ال لفظ وال نية ومل ينوه فلغو قوله: ولو كتب انطق طالقا  
أن يكتب  :وصورته .(4)يطلق وتكون الكتابة صرحيا   :وقيل. (3)وغريمها ,واملداد ,جتربة القلم

 .(5)أو كل زوجة يل طالق ,أو اي فالنة أنت طالق ,زوجيت طالق
. (6)ألن الكتابة أحد اخلطابني ؛أي وإن مل يتلفظ مبا كتبه قوله: وإن نواه فاألظهر وقوعه

يقع  :وقيل. (7)قفال يصلح كناية عن الطال ,ألهنا فعل من قادر على القول ؛ال يقع :والثاين
  :وقيل. (9)والغائب ,وال فرق على املذهب بني كتابة احلاضر ,ال يقع قطعا   :وقيل .(8)قطعا  

 .(11)ليس بكناية من احلاضر قطعا   :وقيل .(10)كناية من الغائب قطعا  
أو بعدها  ,وتلفظ به يف حال الكتابة ,وقرأ ما كتبه ,أنه إذا كتب الطالق :جزم الرافعي فرع:

 ففي قبوله ظاهرا   ,وحكايته ,وإمنا قصدت قراءة ما كتبته ,مل أنو الطالق :فلو قال ,طلقت



 (.6/37التهذيب ) (1)
 (.14/72هناية املطلب ) (2)
 .(8/40(, الروضة )8/538(, العزيز شرح الوجيز )6/38(, التهذيب )296خمتصر املزين ص ) (3)
(, مغين احملتاج 8/40(, الروضة )8/537. العزيز شرح الوجيز )رواية الشيخ أيب عليوهو  (4)

السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (, 4/463)
(407). 

 (.7/494النجم الوهاج ) (5)
(, 8/40(, الروضة )8/537يز )(, العزيز شرح الوج10/105(, البيان )14/74هناية املطلب ) (6)

 ( .5/319(, بداية احملتاج )7/494النجم الوهاج )
 (.5/319(, بداية احملتاج )7/494(, النجم الوهاج )8/40(, الروضة )14/74هناية املطلب ) (7)
 (.10/105وبه قال بعض اخلراسانيني. البيان ) (8)
 (.8/538ونسبه الرافعي للحناطي. العزيز شرح الوجيز ) (9)
 ( .8/40(, الروضة )8/538(, العزيز شرح الوجيز )10/105البيان ) (10)
 (.8/538(, العزيز شرح الوجيز )8/40الروضة ) (11)
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وأنكر اقرتان نية  ,أو قلنا كناية ,وإمنا يظهر فائدة اخلالف إذا مل جيعل الكتب صرحيا   ,وجهان
فالطالق واقع وال معىن  ,أو سلم اقرتان النية هبا ,أما إذا جعلناها صرحية ,الطالق ابلكتابة

فإن كتب أما بعد فأنت طالق طلقت  ,وإذا أوقعنا الطالق ابلكناية ,قصدت القراءة :لقوله
واملكتوب عليه كل ما يثبت اخلط عليه من كاغد  ,أو ضاع ,سواء وصلها الكتاب ,يف احلال

نقر  أو ,أو مداد أو غريمها ,سواء كتب حبرب ,وعظم ,وخزف ,وحجر ,وثوب ,وورق ,ولوح
 ,ورسم احلروف يف املاء ,على االرض خط وكذا لو ,صورة األحرف يف خشب اوحجر

 .(1)ليس كناية على املذهب ,أواهلواء
ومثله إذا أاتك أو وصل  ,أي ونوى الطالق فإن كتب إذا بلغك كتايب فأنت طالق :قوله 

وإن  ,أو امنحى وبقى أثر ميكن قراءته ,أي إذا وصل حباله فإمنا تطلق ببلوغه. (2)إليك كتايب
فإن وصلها بعضه فإن كان الذاهب منه موضع  .(3)مل ميكن قراءته مل تطلق على الصحيح

وإن بقى موضع الطالق وغريه من  .(4) تطلق يف األصحمل أو امنحى موضع الطالق ,الطالق
موضع الطالق  فبلغ ,وإن كتب إذا بلغك طالقي فأنت طالق. (5)املقاصد فاألصح الوقوع

واحرتز بكتب  .(8)تطلق  (7)مل إن بلغ ما سواه وبطل موضع الطالقو . (6)وقع بال خالف
أن يقول  كما لو أمر أجنبيا    ,ونوى الزوج فال تطلق ,فكتب ابلطالق عما لو أمر أجنبيا  



 (.8/540العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.14/78هناية املطلب ) (2)
 (.14/79((. هناية املطلب )قال اإلمام: )) وقطع به بعض األصحاب (3)
 (.10/106(, البيان )6/38(, التهذيب )5/380(, الوسيط )14/80هناية املطلب ) (4)
 (.10/106(, البيان )5/381(, الوسيط )14/80هناية املطلب ) (5)
 (.8/43(, الروضة )10/106(, البيان )14/80هناية املطلب ) (6)
 أ[-335] (7)
 (.8/43(, الروضة )10/106(, البيان )6/38التهذيب )(, 14/78هناية املطلب ) (8)
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ونقل الزركشي . (1)كذا جزم به يف الروضة وأصلها  ,ونوى الزوج ال تطلق ,أنت ابئن :لزوجته
 .(2)وبني أن ميلي ذلك على غريه ,ال فرق بني أن يكتب بيده :عن إيضاح الصيمري

 :قال اإلمام .لوجود املعلق عليه قوله: وإن كتب إذا قرأت كتايب وهي قارئة فقرأته طلقت
وافهم كالمه  :قال الزركشي. (3)تلفظت بذلك أم ال ,واملعترب أن يطلع على ما فيه أي سواء

 .(4)والوجه االكتفاء ابملقاصد ,اشرتاط قراءة مجيعه
ألن  ؛تطلق :والثاين .(5)لعدم قراءهتا مع اإلمكان ؛قوله: وإن قرئ عليها فال يف األصح

 .(6)املقصود اطالعها
ألن القراءة يف حق األمي  ؛أي على الصحيح قوله: وإن مل تكن قارئة فقرئ عليها طلقت

وهذا  ,ألن حقيقة الوصف مل توجد ؛قال تطل :وقيل. (7)حممولة على االطالع على ما فيه
فإن كان ال يعلم فأقوى احتمايل الرافعي انعقاد . (8)إذا كان الزوج يعلم أهنا قارئة أو أمية

واستشكل يف املهمات بصحيح . (9)إىل حقيقة اللفظ نظرا   ,التعليق على قراءهتا بنفسها
وضعفه ابن العماد , أبن الصحيح يف التعليق ابملستحيل أنه ال يقع ,الوقوع يف القراءة عليها

والتعليق ال يوجب  ,ألنه ميكنها أن تتعلم وتقرأ ؛أبن هذا ليس من ابب التعليق ابملستحيل
أما ما ميكن من  ,وال من غريها ,ن املستحيل ماال يتأتى وقوعه منهاوأب ,الفور يف القراءة



 (.8/44الروضة ) (1)
 .(412السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (2)
 (.14/81هناية املطلب ) (3)
 .(414السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
(, العزيز شرح الوجيز 5/380(, الوسيط )14/81(, هناية املطلب )10/170احلاوي ) (5)

(8/540.) 
 (.8/540(, العزيز شرح الوجيز )6/36ورجحه البغوي. التهذيب ) (6)
(, الوسيط 14/81ورجحه الغزايل. وقال اإلمام: ))وقطع به األصحاب((. هناية املطلب ) (7)

 (.8/540زيز شرح الوجيز )(, الع6/36(, التهذيب )5/380)
 (.8/540(, العزيز شرح الوجيز )5/380(, الوسيط )10/107البيان ) (8)
 (.8/540العزيز شرح الوجيز ) (9)
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واحلقيقة إذا تعذرت  ,بل من ابب احلقيقة واجملاز ,املستحيل غريها وال ميكن منها فليس من
 .(1)وهو قراءة غريها صيانة للتعليق عن اإلبطال ,محل على اجملاز

ونوى  ,مل يبق بيين وبينك شيء :ولو قال :من زايدات أيب عاصم العبادي :(2)[فروع]
الصواب اجلزم  :وقال املصنف. (4)ويف هذا توقف :قال الرافعي .(3)الطالق مل تطلق

وأنه  ,ونوى طلقت ,برئت من نكاحك :وأنه لو قال ,ومعه نية ,ألنه لفظ صاحل ؛ابلطالق
قال . (5)برئت إليك من طالقك :ولو قال ,ونوى مل تطلق, برئت من طالقك :لو قال

 :ولو قال ,بواسطة إيقاع الطالق عليك ,ربأت منكتهو كناية أي  :إمساعيل البوشنجي
 ,أعتقك هللا طلقت :أو قال ألمته ,طلقك هللا :فكناية وأنه لو قال ,عنكأبرأتك أو عفوت 

. (6) الحتماله اإلنشاء والدعاء ؛أهنما كنايتان :ورأى البوشنجي, وعتقت فأشعر بصراحتها
 :ويف فتاوى القاضي احلسني أنه لو قال :قال .(8)[وهؤالء]وبه أفىت الغزايل  :(7)قال األذرعي

جامعها وهو  قال ,هللا أعتقك يعتق :وإن قال ,ألنه دعاء ؛ال يعتق ,لعبده أعتقك هللا
فاقتضى كالم  ,ويعتق فيهما :وقال الشيخ العبادي. (9)ال يعتق يف املوضعني يدنوع :البغوي



 (.7/314املهمات ) (1)
 يف )ب(: فرع. (2)
 (.8/32الروضة ) (3)
 (.8/527العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/32الروضة ) (5)
 (.8/527العزيز شرح الوجيز ) (6)
, سنة ستني من حنوا   األقضية والية يف تنقل, األذرعي األنصاري احلسن أبو  سليم بن عليهو:  (7)

 .ه(731) سنة تويف, بيت ألف عشر ستة حنو يف( التنبيه) نظم
 (.101) ص العذب املنهل, (2/126) شهبة قاضي ابن طبقاتانظر: 

 يف )ب(: وهو األرجح. (8)
 مل أقف على كالم البغوي يف التهذيب. (9)
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وقول مستحق الدين للغرمي  ,إن طلقك هللا كناية :والبوشنجي ,والغزايل ,والبغوي ,القاضي
 .(1)كقول الزوج طلقك هللا وهللا سبحانه أعلم  ,أبرأك هللا
أو  ,طلقي نفسك :أبن تقول ,(3)أي ابإلمجاع فصل: له تفويض طالقها إليها (2)]قوله[

 ,فلو مل يكن الختيارهن الفرقة أثر ,(4)نساءه واألصل فيه ختيريه  ,طلقي نفسك إن شئت
بل  ,لكنه مشكل مبا صححوه أنه ال يقع الطالق ابختيارهن الدنيا ,مل يكن لتخيريهن معىن

ب[ قاله /280] (5)﴾ف ات اعاالانْيا أُمات  ْعُكنَّ واُأسار  ْحُكنَّ ﴿ال بد من إيقاعه بدليل قوله تعاىل: 
 .(6)الزركشي

متليك  :وعبارة اجلويين, (7)وفائدهتا ,ألنه يتعلق بغرضها ؛قوله: وهو متليك يف اجلديد
يعين أن تطليقها نفسها يتضمن  ,فيشرتط لوقوعه تطليقها على فور .(8)يتضمن التعليق

فلو أخرت بقدر ما  ,على الفور بألن التمليك يقتضي اجلوا ؛وال جيوز هلا أتخريه ,القبول
 ,طلقي نفسك :لو قال :وقال القفال. (9)مث طلقت مل يقع ,ينقطع القبول عن اإلجياب

وهي مبىن  :قال الرافعي. (10)طلقت وقع :مث قالت ,كيف يكون تطليقي لنفسي  :فقالت



 (.8/33(, الروضة )8/527العزيز شرح الوجيز ) (1)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (2)
(, الروضة 4/91(, التاج واإلكليل )155(, القوانني الفقهية ص )3/180بدائع الصنائع ) (3)

 (.3/174لكايف البن قدامة )(, ا7/95(, أسىن املطالب )7/496(, النجم الوهاج )8/46)
﴿اي أيها النِب قل ألزواجك إن  (, كتاب تفسري القرآن, ابب قوله تعاىل: 6/117رواه البخاري ) (4)

 (.4785, حديث رقم )كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال﴾
 (.28سورة األحزاب آية رقم ) (5)
 .(414شي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزرك (6)
 (.8/46(, الروضة )8/544العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.14/83هناية املطلب ) (8)
 .(416السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (9)
 (.8/46(, الروضة )8/544العزيز شرح الوجيز ) (10)
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مىت طلقت نفسها يف  :وقال ابن القاص وغريه. (1)على أن ختلل الكالم اليسري ال يضر
 ,واجلرجاين ,وصححه القاضي أبو الطيب ,(2)بغري ذلك وقع ,اجمللس قبل التشاغل

  .(3)وغريمها
 ,(7()6)عن رواية الربيع (5)وحكاه البيهقي ,(4)وهو ظاهر نص اإلمالء :قال الزركشي

أما , (()ال تعجلي حىت تشاوري أبويك )لعائشة:  ويؤيده قوله  ,والبويطي عن الشافعي
 .(8)فيجوز التأخري قطعا   ,طلقي نفسك مىت شئت :إذا قال

طلقي نفسك  :وكذا إذا قال األلف ابنت ولزمهالف فطلقت طلقي أب :ن قالأو  :قوله 
وأن تكون جائزة  ,فيشرتط الفور ,وهو متليك بعوض كالبيع ,ف إن شئتلعلى أ

 .(9)التصرف


 (.8/544العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/46الروضة ) (2)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين (, 8/46الروضة ) (3)

 .(416ص )
 (.10/176احلاوي ) (4)
 , احلاكم لزم , التصانيف صاحب. النيسابوري موسى بن علي بن احلسني بن أمحد بكر أبوهو:  (5)

 وقوة قصده حلسن علمه يف له بورك , , العلوم من أبنواع عليه زاد بل أصحابه كبار  من وهو
 ومناقب الشافعي, ومناقب االعتقاد و والصغري, , الكبري السنن:  تصانيفه ومن , وحفظه وفهمه
 طبقات ,( 8 /4)  للسبكي الكربى, الشافعية طبقات: انظر (. ه458)  سنة تويف أمحد,

 (.1/220)  شهبة للقاضي , الشافعية
هو: الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار املرادي موالهم, أبو حممد املصري, صاحب الشافعي  (6)

وخادمه, وراوية كتبه اجلديدة, قال الشافعي فيه: إنه أحفظ أصحايب, وقد رحل الناس إليه من 
 األقطار؛ ألخذ علم الشافعي منه, تويف سنة سبعني ومائتني.

 (1/65قات ابن قاضي شهبة )انظر: طب
 (.11/55معرفة السنن واآلاثر ) (7)
 .(416السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
 (.7/497(, النجم الوهاج )8/46(, الروضة )8/544العزيز شرح الوجيز ) (9)
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كما لو فوض   ,أي يف قبوله أو تطليقها قوله: ويف قول توكيل فال يشرتط فور يف األصح
وهو احتمال للقاضي  ,ملا فيه من شائبة التمليك ؛يشرتط :والثاين. (1)طالقها إىل أجنِب

 .(2)احلسني
أي اخلالف املذكور يف اعتبار القبول يف  قوله: ويف اشرتاط قبوهلا خالف الوكيل

 .(4) (3)الوكاالت
أو متليك مل يتصل به  ,ألنه إما توكيل ؛قوله: وعلى القولني له الرجوع قبل تطليقها

 .(6)ليس له الرجوع على قول التمليك :وقيل .(5)قبول
 ,أي ألنه ال يصح تعليقه ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي لغا على التمليك (7)قوله:

 .(8)كما لو وكل أجنبيا بتطليقها بعد شهر  ,وعلى التوكيل جيوز
 ,أي نوى هو التفويض إليها أبيين نفسك فقالت أبنت ونواي وقع  (9)[قال]قوله: ولو 

 .(10)فقام مقام التصريح,ألن لفظ اإلابنة كناية قارنته النية  ؛ونوت هي تطليق نفسها بذلك



 (.5/322(, بداية احملتاج )8/46(, الروضة )8/544العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.7/497(, النجم الوهاج )8/46(, الروضة )6/39التهذيب ) (2)
( مقصود هذه املسألة هل يشرتط أن تقبل ابللفظ أم ال ؟ اجلواب: يف هذه خالف تفريعا  على 3)

الثة أوجه: أصحها: ال يشرتط. الثاين: يشرتط. اخلالف يف اشرتاط القبول لفظا  من املوكَّل على ث
الثالث: إن أتى بصيغة عقد كوكلتك اشرتط, وإن أتى بصيغة أمر حنو بع مل يشرتط. انظر: الروضة 

(4/301 .) 
 (.5/322(, بداية احملتاج )7/497النجم الوهاج ) (4)
 (.8/545(, العزيز شرح الوجيز )5/383الوسيط ) (5)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد ن. وبه قال ابن خريا (6)

 . (421احلسيين ص )
 ب[-335] (7)
 (.4/466(, مغين احملتاج )7/497(, النجم الوهاج )8/545العزيز شرح الوجيز ) (8)
 سقط من )ب(. (9)
 (.5/323(, بداية احملتاج )7/497(, النجم الوهاج )8/48(, الروضة )14/87هناية املطلب ) (10)
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 ,ألنه إن مل ينو الزوج فال تفويض ؛أو نوي أحدمها مل يقع ,أي وإن مل ينواي قوله: وإال فال
 .(1)إذ الطالق ال يقع هبذا اللفظ وحده ,وإن مل تنو هي فال تطليق

فقالت أبنت ونوت أو أبيين نفسك ونوى فقالت طلقت وقع  (2)قوله: ولو قال طلقي
 ,بل مىت فوض تصريح مكنت ونوت ,وال يشرتط توافق اللفظني ,على الصحيح فيهما أي

وعبارة  .(4)ال بد من توافق اللفظني :وقيل. (3)ونوى فأتت تصريح وقع ,أو فوض بكناية
وهي تشعر  ,كذا عبارة غريهو  .(5)أبنت نفسي :فقالت ,أبيين نفسك ,طلقي نفسك :احملرر

 :فقالت ,طلقي نفسك :إذا قال :ويف تعليق القاضي حسني .نفسك فيهما :ابعتبار قوله
ونص عليه يف املختصر , فوجهان أصحهما ,طلقت :وإن قالت .(6)طلقت نفسي فذاك

 :فقالت ,طلقي نفسك :فلو ختالفا يف الصريح أبن قال ,ألن تقديره طلقت نفسي ؛(7)يقع
نفي  مات:قال يف امله. (8)الشرتاكهما يف الصراحة ؛سرحت نفسي طلقت بال خالف

 .(9)أن الفراق والسراح كنايتان :ألن للشافعي قوال   ؛اخلالف ممنوع
 ,ألن اللفظ حيتمل العدد ؛فقالت طلقت ونوهتن فثالث قوله: ولو قال طلقي ونوى ثالث  

 .(10)وقد نوايه
 ,ألن الواحدة هي املوقعة ؛أي وإن مل تنو هي العدد فواحدة قوله: وإال فواحدة يف األصح

 .(2)ويعين بنيته يف العدد عن نيتها ,يقع الثالث :والثاين. (1)ومل أيت مبا يقتضي عددا  


 (.5/323(, بداية احملتاج )7/497(, النجم الوهاج )8/48(, الروضة )328احملرر ص ) (1)
 بعده يف )ب(: نفسك. (2)
 (.7/498(, النجم الوهاج )8/48(, الروضة )8/546العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.7/498(, النجم الوهاج )8/546وبه قال ابن خريان وابن حربويه. العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.328احملرر ص ) (5)
 (.7/498(, النجم الوهاج )8/48(, الروضة )8/546العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/498(, النجم الوهاج )297خمتصر املزين ص ) (7)
 (.8/48(, الروضة )8/546العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.7/316املهمات ) (9)
 (.5/323(, بداية احملتاج )7/498(, النجم الوهاج )8/549العزيز شرح الوجيز ) (10)
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 ,أما إذا مل ينو واحد منهما العدد ,وال تنوي هي عددا   ,وحمل اخلالف أن ينوي هو الثالث
 .(3) التحريريفقاله  قطعا   فال يقع إال واحدة ,أو نوته هي دونه

واآلخر  ,يعين إذا نوى أحدمها عددا   فوجدت أو عكسه فواحدة قوله: ولو قال ثالث  
طلقت  :فقالت ,طلقي نفسك ثالاث   :فلو قال ,فإنه املتفق عليه ,وقع األقل ,آخر عددا  

أو ثنتني  ثالاث  طلقت  :فقالت ,طلقي واحدة ,ولو قال ,أو اثنتني وقع ما أوقعته ,واحدة
 .(4)وهو الصحيح يف هذه خبالف األوىل ,فيهأذون ألن الزائد غري م ؛وقعت واحدة

وال نوته وقع  ,ومل تذكر عددا   ,نفسي أو طلقت :فقالت ,طلقي نفسك ثالاث   :لو قال فرع:
خبالف ما إذا مل  ,فيكون كالمه كاملعاد يف اجلواب ,ألن قوهلا هنا جواب لكالمه ؛(5)الثالث

 .(6)ألن التخاطب ابللفظ ال ابلنية ؛فأما ال تقدر املنوي ,بل نوامها ,يتلفظ ابلثالث
مر بلسان انئم طالق لغا ولو سبق لسان بطالق بال قصد لغا وال  فصل: (7)]قوله[

فأما الثالث  ,والرابع ,عقد هذا الفصل للكالم على الركن الثالثإال بقرينة  يصدق ظاهرا  
سبق  نيقصد لفظ الطالق احرتاز م :فقولنا. به عارفا   ,فهو أن يقصد لفظ الطالق ملعناه

فيكون  ,ملعناه أي املعىن الذي وضع له :وقولنا. ومن جراين اللفظ على لسان النائم ,اللسان
ا به عارف :وقولنا. وإن مل يقصده املتكلم ابتداء ,استفادته من اللفظ الصريح الدال عليه

ومن سبق لسانه إىل لفظ  ,لقن لفظة الطالق من غري معرفة مبعناها ااحرتاز من العجمي إذ
 ,ل دعواهتقبلكن ال  ,مل يقع طالقه ,وكان يريد أن يتكلم بكلمة أخرى ,الطالق يف حماورته



 (.8/549(, العزيز شرح الوجيز )328احملرر ص ) (1)
(, بداية احملتاج 7/498(, النجم الوهاج )8/549(, العزيز شرح الوجيز )2/61الوجيز ) (2)

(5/323.) 
 (.2/716حترير الفتاوى ) (3)
 (.8/550(, العزيز شرح الوجيز )328(, احملرر ص )6/40(, التهذيب )14/93هناية املطلب ) (4)
وفيه احتمال لإلمام, أنه املصنف: ))( وقال 8/549وبه قال القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.8/52((, الروضة )ال يقع إال واحدة
 (.8/52(, الروضة )8/549العزيز شرح الوجيز ) (6)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
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سبق  :مث قال ,طلقتك :فإذا قال ,إال إذا وجدت قرينة تدل عليه ,سبق اللسان يف الظاهر
  .(2)أنه ال يسع امرأته أن تقبل منه :فنص الشافعي رمحه هللا  .(1)إمنا أردت طلبتكو  ,لسان

أما إذا  ,هماتأن هذه فيما إذا كان الزوج م :وغريه ,(3)وحكى الروايين عن صاحب احلاوي
وإن من يسمع  ,وال ختاصمه ,فلها أن تقبل قوله ,أو غلب على ظنها أبمارة ,علمت صدقه

وهذا هو  :قال الروايين .وال يشهد عليه ,جيوز أن يقبل قوله ,ذلك منه إذا عرف احلال
أو ظن  ,ومن صور سبق اللسان ما إذا طهرت امرأته من احليض :قال الرافعي. (4)االختيار
 :قال ,أنت اآلن طالق :فسبق لسانه فقال ,أنت األن طاهر :فأراد أن يقول ,طهارهتا

وكذا الفقيه إذا  ,قال فالن زوجيت طالق :مثل أن يقول ,واحلاكي لطالق الغري ال يقع طالقه
 .(5)تكرر لفظ الطالق بتصويره وتدريسه

واملراد قصدها  ,أي للقرينة فقال اي طالق وقصد النداء مل تطلق قوله: ولو كان امسها طالقا  
ومقتضى إطالقه أهنا ال تطلق  ,ا  ويف عدم قصده به الطالق قطع ,ويصدق فيه ,نداء امسها

أن امرأة زامحته يف الطريق  :ويف احلاوي عن الشافعي رضي هللا عنه. (6)وال ابطنا   ,ظاهرا  
 ,فيحتمل أن تكون عتقت عنده ,فبانت أمته فلم يتملكها بعد ,أتخري اي حرة :فقال

الشرتاكهما يف النداء  ؛وهو نظري مسألتنا :قال الزركشي. (7)أ[ وحيتمل التورع/281]
ضبط املصنف خبطه اي طالق  :(1)وقال. (8)ألنه عارف أهنا امرأته ؛بل هنا أوىل ,ابلصريح



السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب (, 10/154انظر: احلاوي ) (1)
 . (432ساعد احلسيين ص )

 (.8/53الروضة ) (2)
 (.10/154احلاوي ) (3)
 (.8/53(, الروضة )8/552(, العزيز شرح الوجيز )10/49حبر املذهب ) (4)
 (.8/552العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/552(, العزيز شرح الوجيز )328احملرر ص) (6)
للزركشي, كتاب الطالق,  السراج الوهاجمل أقف عليه يف احلاوي, وإمنا ذكره الزركشي والشربيين.  (7)

 (. 6/448, مغين احملتاج )(435حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 . (435السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
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ألن بناءه على الضم  ؛اي طالق ابلضم ال يقع :وكأنه يشري إىل أنه إن قال ,بسكون القاف
وينبغي يف  ,تعني صرفه إىل التطليق ,اي طالق ابلنصب :وإن قال ,يرشد إىل إرادة العلمية

 .(2)احلالني أن ال يرجع لدعوى خالف ذلك
 .(5) (4)قطع البغوي ,(3)على النداء محال   ,أي ال تطلق قوله: وكذا إن أطلق يف األصح

 .(6)لصراحة اللفظ ؛تطلق :وقيل
أردت النداء فالتف احلرف  :اي طالق وقال :فقال أو طالبا   قوله: ولو كان امسها طارقا  

ل حيوهو  ,أنت طالق :خبالف ما لو قال .(7)وظهورها ,لقوة القرينة ؛أي ظاهرا  صدق 
 ,(9)هكذا فرق اإلمام, (8)ففيه وجهان ,أردت اإلطالق من الواثق :وقال ,واثقها

لكن يف الذخائر فيه وجهان  ,وهو صريح يف أن مسألة الكتاب ال خالف فيها ,(10)والغزايل
 .(11)قاله الزركشي



 اإلمام الزركشي.  (1)
 . (437سيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احل (2)
 (. 7/500(, النجم الوهاج )8/53(, الروضة )8/552العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 6/33التهذيب ) (4)
 أ[-336] (5)
 (. 7/500(, النجم الوهاج )8/53الروضة ) (6)
 (. 5/325(, بداية احملتاج )8/54(, الروضة )8/552العزيز شرح الوجيز ) (7)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق  الوجه األول: يقبل. والوجه الثاين: ال يقبل. (8)

 (. 7/501, النجم الوهاج )(439الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (. 14/159هناية املطلب ) (9)
 (.809البسيط ص ) (10)
واهلزل يف الطالق,  (, كتاب الطالق واللعان, ابب ما جاء يف اجلد2/481سنن الرتمذي ) (11)

 (. 1184حديث رقم )
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أو هو يظنها أجنبية أبن كانت يف ظلمة أو  أو العبا   هازال  قوله: ولو خاطبها بطالق 
ثالث جدهن )) :فلقوله  ؛أما وقوع طالق اهلازل نكحها له وليه أو وكيله ومل يعلم وقع

 ,(1)حسنه الرتمذي (جد وهزهلن جد: الطالق والنكاح والرجعة(
 ,خمتارا   خاطبها قاصدا   هألن ؛(2)بال خالف ,وابطنا   ,ويقع ظاهرا   ,ويروى بدل الرجعة العتاق

أردت طالق من واثق جيب  :خبالف من قال .فلم يدين ,ومل يصرف اللفظ إىل أتويل
أصحهما  ,من اهلازل وجهان ,وسائر التصرفات ,والنكاح ,ويف صحة البيع ,ديني

 :أبن تقول ,ابلطالق (6)[هابعالي]صورة اهلزل أن  ,(5)والروضة ,(4)وعبارة الشرح .(3)الصحة
وهي تدفع ما يقتضيه  (7)]فتطلق[ طلقتك :فيقول ,واالستهزاء طلقين ,يف معرض الدالل

وعطف يف احملرر ابلواو من ابب عطف  ,من املغايرة بني اهلزل واللعب ,عبارة الكتاب
لكن يف النهاية اهلازل الذي  ,(9)وكالم أهل اللغة يقتضي ترادفهما ,(8)الشيء على نفسه

وأما الالعب ومن  ,والالعب الذي يصدر منه اللفظ من غري قصد ,يقصد اللفظ دون معناه
ألنه أوقع الطالق يف  ؛فاملشهور وقوعه ظاهرا   ,أهنا زوجته ,خاطب زوجته ابلطالق جاهال  



 . (438السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (. 64حكى ابن املنذر اإلمجاع على ذلك. انظر: اإلمجاع ص ) (2)
وغريه وجه  -رمحه هللا-وسائر التصرفات مع اهلزل فيه وجهان عن الشيخ أيب حممد قال الرافعي: )) (3)

االنعقاد: حصول األهلية واحمللية, والصيغة, الصادرة عن قصد واختيار, ووجه اآلخر: أن ظاهر 
((. العزيز شرح الوجيز احلديث يقتضي اختصاص التحاق اهلازل ابجلد ابلتصرفات الثالثة

(8/553 .) 
 (. 8/553العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/54الروضة ) (5)
 يف نسخة أ )يداعبها( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (6)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 (.328احملرر ص ) (8)
 : )) واهلزل واللعب من واد واحد((.15/89قال ابن منظور يف لسان العرب ) (9)
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إن قلنا ال يصح مل  ,بنامها املتويل على اإلبراء عن اجملهول ,وجهان ويف نفوذه ابطنا  . (1)حمله
 .(2)تطلق بطاان  

أي كما لو لقن  قوله: ولو لفظ عجمي به أي ابلطالق ابلعربية ومل يعرف معناه مل يقع 
وهذا إذا مل يكن  :قال املتويل .(3)ال حيكم بكفره ,فتكلم هبا غري عارف معناها ,كلمة الكفر

 :وقوله .(4)ويدين ابطنا   ,فإن كان مل يصدق يف احلكم ,مع أهل ذلك اللسان اختالط
 .(5)ألن عبارة الروضة إذا لقن كلمة الطالق بلغة ال يعرفها ؛دابلعربية ليس بقي

أردت هبذه الكلمة معناها ابلعربية  :إذا قال العجمي إن نوى معناها وقع :قوله: وقيل
ألنه إذا مل يعرف معىن  ؛وأصحهما ال يقع. (6)ألنه قد نوى الطالق ؛أحدمها يقع ,فوجهان

 .(7)الطالق ال يصح قصده
)ال طالق ):  لقوله  ؛أي إذا مل يظهر ما يدل على اختياره طالق مكرهقوله: وال يقع 

 (10)وابن ماجه (9)رواه أبو داود ,(8)فسره الشافعي رمحه هللا وغريه ابإلكراه (,يف إغالق(
فإن أكثر الطالق إمنا يقع يف حال  ,ومنعوا أن يكون املراد ابلغضب ,(11)وصححه احلاكم



 (.8/55قال النووي: ))نص عليه الشافعي رمحة هللا عليه((. الروضة ) (1)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين (, 8/55لروضة )ا (2)

 .(441ص )
 ( .8/555(, العزيز شرح الوجيز )3/24(, املهذب )10/74البيان ) (3)
 (.7/502النجم الوهاج ) (4)
 (.8/56الروضة ) (5)
 (.10/227ورجحه املاوردي. احلاوي ) (6)
 ( .8/555(, العزيز شرح الوجيز )6/33(, التهذيب )10/74(, البيان )10/227احلاوي ) (7)
 .(446السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
 (.2193(, كتاب الطالق, ابب يف الطالق غلط, حديث رقم )2/258سنن أيب داود ) (9)
 (.2046(, كتاب الطالق, ابب طالق املكره والناسي, حديث رقم )1/660سنن ابن ماجه ) (10)
 (.2/216املستدرك ) (11)
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عن )رفع )وحلديث  .(1)وحيبسه حىت يطلق ,عليه الباب لقغكأنه ي  :قال البغوي, الغضب
 .(2) (ميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(أ

أو صريح أو تعليق فكىن هو  ,دحقوله: فإن ظهر قرينة اختيار أبن أكره على ثالث فو 
أن  :فاألول .هذه أمثلة لظهور االختيارعلى طلقت فسرح أو ابلعكس وقع  أو ,جنزأو 

أنه قد  ,(4)ولإلمام احتمال فيه ,(3)فيطلق واحدة تقع واحدة ,يكرهه على ثالث طلقات
وعكسه أن  ,وال يقصد إيقاع الواحدة ,إبجابته إىل بعض مطلوبه ,يقصد دفع الكراهة

واتساع صدره  ,ألن فيه ما يشعر برغبته ؛تقع الثالث يكرهه على طلقة فيطلق ثالاث  
أو بكناية  ,فيأيت بكناية وينوي ,هه على أن يطلق بلفظ صريحأن يكر  :والثاين .للطالق

فينجزه أو على تنجري الطالق  ,أن يكرهه على تعليق الطالق :والثالث .فتطلق بصريح
أو ابلعكس يقع  ,سرحتها :فيقول ,طلقها :على أن يقول (5)[أن يكرهه] :والرابع ,فيعلقه

ألن خمالفت له تشعر ابختياره فيما أتى  ؛وال عربة ابإلكراه يف كل هذه الصور ,الطالق
 .(6)به

بوالية أو تغلب وعجز املكره  ,قوله: وشرط اإلكراه قدرة املكره على حتقيق ما هدد به
 غلبةويكفي  ,أي فعل به ما خوفه بهوظنه أنه إن امتنع حققه  ,عن دفعه هبرب أو غريه



 (.9/222شرح السنة للبغوي ) (1)
(, 2045(, كتاب الطالق, ابب طالق املكره والناسي, حديث رقم )1/659سنن ابن ماجه ) (2)

. املستدرك ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخني, ومل خيرجاهوصححه احلاكم وقال: ))
(2/216.) 

 (.7/105(, أسىن املطالب )7/504(, النجم الوهاج )329(, احملرر ص )6/79التهذيب ) (3)
 (.14/157هناية املطلب ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
(, أسىن املطالب 5/328(, بداية احملتاج )7/504(, النجم الوهاج )6/79التهذيب ) (6)

(7/105.) 
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أن ال يكون املخوف  ويشرتط أيضا   .(2)البد أن يتحقق ذلك :وقيل. (1)ظنه يف ذلك
وال حيصل  ,وإال اقتصصت منك ,مستحق القصاص طلقها :كما لو قال  ,عليه مستحقا  

 .(3)طلقها وإال قتلتك غدا   :كقوله  ,اإلكراه ابلتخويف بعقوبة آجلة
يشرتط  :وقيل .قوله: وحيصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتالف مال وحنوها

هذه األوجه هي املوجودة  :قال الرافعي قتل أو قطع أو ضرب خموف :وقيل .(4)قتل
 ,يف حصول اإلكراه ابلتخويف ابلضرب الشديد :وقال .(5)للمتقدمني من العراقيني وغريهم

وابن الصباغ  ,أنه األرجح عند الشيخ أيب حامد ,أو أخذ املال وإتالفه ,أو احلبس
زاد  :وقال ,إنه املذهب :وقال .(7)س ابلطويلويف الشامل عن النص تقييد احلب ,(6)وغريمها

فهو  ,وكان الرجل وجيها ينقص ذلك منه ,لو توعده بنوع استخفاف (8)صاحب اإلفصاح
خيتلف ابختالف طبقات  ,واالستخفاف ,واحلبس ,قال هؤالء الضرب :وقال .(9)إكراه
 :السرخسي (10)وقال ,واخذ املال ال خيتلف ,والقطع ,والتخويف ابلقتل ,وأحواهلم ,الناس



السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, (, وقال الزركشي: ))وهو األصح((. 329احملرر ص ) (1)
 .(450حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (.7/504(, النجم الوهاج )8/560عن أيب إسحاق. العزيز شرح الوجيز ) املاسرجسي حكاه (2)
 (.6/79(, التهذيب )8/560العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/59قال النووي: ))حكاه احلناطي واإلمام((. الروضة ) (4)
 (.8/560العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/59(, الروضة )8/560العزيز شرح الوجيز ) (6)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب (, 8/560العزيز شرح الوجيز ) (7)

 .(454ساعد احلسيين ص )
القاسم أبو علي الطربي, صاحب اإلفصاح, تفقه على ابن أيب هريرة, وصنف يف هو: احلسني بن  (8)

 ( ه.350األصول واجلدل واخلالف, من مؤلفاته: اإلفصاح, واحملرر, تويف يف بغداد سنة )
 (.1/129انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )

 (.8/561العزيز شرح الوجيز ) (9)
 ب[-336] (10)
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 ,فال يكون ختويف املوسر أبخذ مخسة دراهم منه إكراها   ,خيتلف التخويف أبخذ املال أيضا  
حصل  ,إن كان اإلكراه على الطالق :وقيل. (1)ا ه هذا هو االختيار :قال الروايين

 وبتخويف ,واحلبس الطويل ,والقطع ,ابلتخويف ابلقتل
وابلتخويف بقتل  ,والطوف به يف السوق ,وتسويد الوجه ,ذي املروءة ابلصفع يف املأل 

 ,وقتل الولد وإتالف املال ,وإن كان اإلكراه على قتل فالتخويف ابحلبس ,والوالد ,الولد
وصححه  ,(2)فالتخويف جبميع ذلك إكراه, وإن كان اإلكراه على إتالف مال ,ليس إكراها  

أن التخويف يف الطالق  (5)واملصنف (4)والصحيح على هذا الوجه عند الرافعي, (3)املصنف
املنصوص نعم  (7) فإنه (6)[ما هنا]والصواب  :قال الزركشي .إبتالف املال ليس إكراها  

 .(8)خيتلف ابختالف الناس
طلقت فاطمة  :أي أن يريد بقوله ب[ يشرتط التورية أبن ينوي غريها/281قوله: وال ]

إن شاء هللا فكأن األوىل أن  :أو يقول يف نفسه ,أو ينوي الطالق من واثق ,غري زوجته مثال  
يف كل ما كان يدين به عند عدم  وإذا ادعى التورية صدق ظاهرا   ,يقول كان ينوي ابلكاف

 .(9) اإلكراه
وإن ترك التورية  :وعبارة احملرر ,شعاره ابالختيارأي إل إن تركها بال عذر وقع :قوله وقيل

ا  وإن تركها بال عذر فوجهان ,واندفع الطالق ابإلكراه ,مل يؤثر ,أو دهشة أصابته ,لغباوة



 (.8/59(, الروضة )8/561العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/59(, الروضة )8/561(, العزيز شرح الوجيز )14/157هناية املطلب ) (2)
 (.8/59الروضة ) (3)
 (.8/561العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/59الروضة ) (5)
 يف )ب(: ههنا. (6)
 بعده يف )ب(: قاله. (7)
 .(455طالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب ال (8)
 (.5/330(, بداية احملتاج )7/506النجم الوهاج ) (9)



                                                                (234)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

وال نية  ,ألنه جمرب على اللفظ ؛والروضة عدم الوقوع ,وأصحهما يف الشرح الصغري .(1)ه
لعذر   ,بعدم الوقوع إذا ترك التورية ,احملرر صرحية يف القطع ةوعبار  ,(2)تشعر ابالختيار

 (5)وأما اجلمهور ,(4)اإلمام حبثوأشعر بذلك تقييد املصنف وذلك من  .(3)كالغباوة
لقصده  ,ولو قصد املكره إيقاع الطالق وقع على األصح .(6)قاله الزركشي ,فأطلقوا الوجهني

 .(7)كناية إن نوى وقع وإال فال  ,وعلى هذا فصريح لفظ الطالق عند اإلكراه ,وتلفظه
على  وفعال   و دواء نفذ طالقه وتصرفه له وعليه قوال  قوله: ومن أمث مبزيل عقله بشراب أ

وحمل ذلك يف  ,ويكون كالصاحي ,فيجعل كأنه مل يزل ,ألنه عاص بسبب الزوال ؛املذهب
 (9)ويف قول ال :وأشار املصنف بقوله .(8)أو غرض صحيح ,الدواء اجملنن إذا كان لغري تداو

 .(11)وهي اليت صححه الرافعي ,(10)إىل طريقة القولني أظهرمها الوقوع
ا هأصح ,واعلم أن يف حمل القولني طرقا   ,ال ما له ,أي تنفذ ما عليه فقط قوله: وقيل عليه

كالنكاح ,مها فيما هو له :وقيل. (12)ما له وما عليه ,أهنما جاراين يف أقواله وأفعاله كلها



 (.329احملرر ص ) (1)
 (.8/57الروضة ) (2)
 (.329احملرر ص ) (3)
 (.14/157هناية املطلب ) (4)
منهم: القاضي احلسني, وأبو الطيب الطربي, والبغوي, وابن الصباغ, والفوراين, واملتويل,  (5)

 (.2/719(, حترير الفتاوى )10/120(, حبر املذهب )6/75واجلرجاين, والروايين. التهذيب )
 .(458السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (6)
 (.7/506(, النجم الوهاج )8/57ة )الروض (7)
 (.2/720(, حترير الفتاوى )8/62الروضة ) (8)
املزين, وابن سريج, وأبو سهل الصعلوكي, وابنه سهل, و  وممن قال هبذا القول: الشيخ أبو حامد, (9)

 (.8/62. الروضة )وأبو طاهر الزايدي
 (.2/720(, حترير الفتاوى )8/62(, الروضة )329احملرر ص ) (10)
 (.8/565العزيز شرح الوجيز ) (11)
 (.8/62(, الروضة )8/565العزيز شرح الوجيز ) (12)
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فيصح  ,واإلجارة ,أو له وعليه كالبيع ,والضمان ,واإلقرار ,وأما ما عليه كالطالق ,واإلسالم
وفهم من كالمه أن من زال عقله بسبب هو غري  ,وتغيريه ال يفي بذلك ,عليه تغليظا   قطعا  

أو مل يعلم أن املشروب  ,أو أكره على شرهبا ,أو أوجر مخرا   ,ماءغاو إ ,كجنون  ,متعد فيه
وهو  ,(1)مل يقع طالقه ,يقصد التداوي ,العقل لأو شرب دواء يزي ,من جنس ما يسكر

 .(3)والروضة (2)مصرح به يف الشرح
أشار  قوله: ولو قال ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق وقع

 ,فذاك ,أو أنت مطلقة ,طلقتك :فإن أضاف إىل كلها فقال ,وهو املرأة ,إىل حمل الطالق
أو ذانك طالق  ,ثتكأو ج ,أو نفسك ,أو شخصك ,أو جسدك ,جسمك :وكذا لو قال

أو جزؤك  ,بعضك :أيضا سواء أهبم فقال ,طلقت ا  لو أضاف إىل بعضها شائع ,طلقت
وابلقياس  ,(4)واحتجوا لذلك ابإلمجاع ,كالنصف والربع  ,أو نص على جزء معلوم ,طالق

 ,لو أضاف إىل عضو معني طلقت ,(7()6)صا  قمن أعتق ش :فقد ورد فيه ,(5)على العتق



 (.10/238احلاوي ) (1)
 (.8/565العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/62الروضة ) (3)
(, الوسيط 10/241(, احلاوي )2/88(, الشرح الكبري للدردير )3/225بدائع الصنائع ) (4)

 (.5/369(, مطالب أويل النهى )7/508(, النجم الوهاج )5/392)
 (.7/508(, النجم الوهاج )8/565العزيز شرح الوجيز ) (5)
م, والنصيب, يطلق على الطائفة من الشيء, وعلى القطعة من األرض, وعلى السه :الشقص (6)

 والشرك.
(, املصباح املنري 144(, خمتار الصحاح ص )574(, القاموس احمليط ص )3/876انظر : الصحاح )

 (.166ص )
: ))من أعتق شقصا  له من عبد, أو شركا , أو قال: نصيبا , وكان له ما يبلغ مثنه قال رسول هللا  (7)

(,  كتاب 3/139. أخرجه البخاري ) بقيمة العدل فهو عتيق, و إال فقد عتق منه ما عتق((
 (.2491الشركة, ابب تقومي األشياء بني الشركاء بقيمة عدل, حديث رقم )
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وكذا اإلضافة إىل  ,أو زائدا   ,أو ظاهرا كاليد أصليا   ,والقلب ,كالكبد  ابطنا   سواء كان عضوا  
 .(1)كالشعر والظفر على املشهور  ,ما ينفصل يف حال احلياة

ألن  ؛أصحهما أنه يقع ,وجهان ميف إضافة الطالق إىل الد قوله: وكذا دمك على املذهب
وحكى اإلمام طريقة قاطعة , (2)كما يف الفضالت  ,ال يقع :والثاين. به قوام البدن

 .(3)ابلوقوع
فال  ,ألهنا غري متصلة اتصال خلقة ؛وبول ,وخماط ,أي ودمع قوله: ال فضلة كريق وعرق

ألن من  ؛وتعبريه بال متعقب من جهة العربية ,يقع كالدم :وقيل. يلحقها حل وال حترمي
ومعلوم أن الدم من  ,شرط العطف هبا عدم صدق املعطوف على املعطوف عليه

 .(4)الفضالت
 :وقيل. ابالستحالة كالفضالت ,ألهنما متهيئان للخروج ؛قوله: وكذا مين ولنب يف األصح

وليس   ,والعطف بكذا يقتضي أن ما قبله ال خالف فيه ,ألنه أصلهما ؛يقع كالدم
أو إىل معىن قائم  ,ولو أضاف إىل الشحم طلقت على األصح :ويف الروضة ,(5)كذلك

فينبغي أن  ,السمن زايدة اللحم :قال ابن العماد. (6)كالسمن واحلسن مل تطلق,ابلذات 
ويدل على أن السمن ليس معىن أهنم أوجبوا ضمانه يف  ,حلمك طالق :كما لو قال,تطلق 

 .(7)فأوجبوا ضمان كل مسن تكرر ,فيما لو مسنت مث هزلت ,الغصب



 (.7/508(, النجم الوهاج )8/65(, الروضة )6/84التهذيب ) (1)
(, النجم الوهاج 8/568(, العزيز شرح الوجيز )6/85(, التهذيب )5/392الوسيط ) (2)

(7/508.) 
 (.14/184) هناية املطلب (3)
(, العزيز 6/85(, التهذيب )5/392(, الوسيط )14/184(, هناية املطلب )10/241احلاوي ) (4)

 (.7/510(, النجم الوهاج )8/568شرح الوجيز )
 (.5/332(, بداية احملتاج )8/64(, الروضة )6/85(, التهذيب )14/184هناية املطلب ) (5)
 (.8/64الروضة ) (6)
 مل أقف عليه. (7)
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ألنه وإن جعل البعض  ؛ملقطوعة ميني ميينك طالق مل يقع على املذهب :ولو قال قوله:
 :وإال لغت كما لو قال هلا ,لتنتظم اإلضافة ؛عبارة عن الكل فشرطه وجود املضاف إليه

يف كيفية وقوع الطالق  ,ختريج ذلك على اخلالف :والطريق الثاين. (1)حليتك أو ذكرك طالق
ا يسري العتق مك  ,مث يسري إىل ابقي البدن ,ملضاف إليههل يقع على ا ,عند التعبري ابلبعض

 .(3)إليه عبارة عن اجلملة  (2)ل املضافصأو حي
 ,من جهتها ألن على الزوج حجرا   ؛قوله: ولو قال أان منك طالق ونوى تطليقها طلقت

فإذا أضاف الطالق إىل  ,وأنه يلزمه صوهنا ,سواها وال أربعا   ,من حيث إنه ال ينكح أختها
 .(4)أمكن محل ذلك على حل السبب املقتضي هلذا احلجر ,نفسه

فال بد  ,ألن اللفظ كناية من حيث إنه مضاف إىل غري حمله ؛قوله: وإن مل ينو طالقها فال
 .(5)من قصد اإليقاع

 ,ألن حمل الطالق املرأة دون الرجل ؛قوله: وكذا إن مل ينو إضافته إليها على األصح
من حيث إن  ,جيعل اإلضافة إليه إضافة إليها ةفال بد من نية صارف ,واللفظ مضاف إليه

 .(6)تصحح الكناية أبحدمها عن اآلخر ا  منتظم بينهما سببا  
 ,(9)يف ترجيحه اإلمام ونسبه إىل اجلمهور (8)والنووي (7)تبعا يعين الرافعي :قال الزركشي

ووجه  .(1)وإال فالعراقيون على أن نية الطالق من غري إضافة كافية ,املراوزةمجهور ومراده 


(, وبه قال القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز 14/187ورجحه اإلمام. هناية املطلب ) (1)
 (.8/65(, الروضة )8/570)

 أ[-337] (2)
 (.8/65(, الروضة )8/570(, العزيز شرح الوجيز )14/187هناية املطلب ) (3)
 (.8/67(, الروضة )8/572(, العزيز شرح الوجيز )5/394(, الوسيط )14/88هناية املطلب ) (4)
 (.8/67(, الروضة )8/572(, العزيز شرح الوجيز )14/88هناية املطلب ) (5)
 (.8/67وقيل: يقع الطالق, وبه قال أبو إسحاق, واختاره القاضي حسني.  الروضة ) (6)
 (.8/573العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/67الروضة ) (8)
 (.14/88هناية املطلب ) (9)
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د و ولوج ,وإذا ارتفع فال حاجة إىل التنصيص على احملل ,الوقوع أن الطالق نقض العقد
  .فاملذهب أنه ال يقع قطعا   ,ومل يقتصر على نية أصل الطالق ,القصد إىل تطليق نفسه

 .(2)على الوجيهن :وقيل
أان طالق ومل يقل  :يشعر أبنه لو قال ,تصويرهم املسألة أبان منك طالق :قال األذرعي تنبيه:

والقاضي , (3)أبن قول الزوج أان طالق كناية :وقد صرح الدارمي. منك ال يقع وإن نوى
وأورد الزركشي , أان طالق :وقضيته الوقوع بقوله ,أبن قوله طلقت نفسي موقع :احلسني

 .(4)حنوه
 ويف اإلضافة الوجهانأي بال خالف  ال أان منك ابئن اشرتط نية الطالققوله: ولو ق

 .(5)وهكذا حكم سائر الكناايت ,وإذا نوامها وقع ,أان منك طالق :أ[ أي يف قوله/282]
ألن اللفظ غري منتظم يف  ؛أي وإن نوى تطليقها قوله: ولو قال استربئي رمحي منك فلغو

وجيراين  ,يل واملعىن استربئي الرحم اليت كانت ملكا   (7)إن نوى طالقها وقع :وقيل .(6)نفسه
ومجع يف الروضة الثالث يف , ومل يقل منك ,مستربئ رمحي (8)أان معتد منك أو :فيما إذا قال

 .(9)تصحيح عدم الوقوع
 :الركن اخلامس خطاب األجنبية بطالق وتعليقه بنكاح وغريه لغو فصل: (10)]قوله[

)ال ): ولقوله  ,(1)الوالية على احملل فإذا قال ألجنبية أنت طالق مل يقع الطالق ابإلمجاع


 .(475السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.8/67الروضة ) (2)
 (.2/721انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 .(477لب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطا (4)
 (.5/333(, بداية احملتاج )7/510(, النجم الوهاج )6/31التهذيب ) (5)
 (.8/573(, العزيز شرح الوجيز )14/90ورجحه اإلمام. هناية املطلب ) (6)
 (.8/573ورجحه املتويل والبغوي. العزيز شرح الوجيز ) (7)
 بعده يف )ب(: غري. (8)
 (.8/67الروضة ) (9)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (10)
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 ؛معناه ال طالق واقع وال معقود :قال املاوردي. (2)صححه الرتمذي (طالق إال بعد نكاح(
كل امرأة   :أو قال ,إذا نكحتك فأنت طالق :ولو قال ألجنبية .(3)امألن اللفظ حيتمله

رضي هللا  احتج له ابن عباس ,فنكح مل يقع الطالق على املذهب ,أنكحها فهي طالق
ا الَّذ ينا آماُنوا إ ذاا ناكاْحُتُم اْلُمْؤم ناات  مُثَّ طالَّْقُتُموُهنَّ ﴿ :بقوله تعاىل عنهما  :وقيل. (4)﴾ايا أاي ُّها
 .(5)وتعليق العتق ابمللك كتعليق الطالق ابلنكاح بال فرق ,قوالن

إن عتقت أو إن دخلت فأنت  :كقوله  (6)]ثلثة[ قوله: واألصح صحة تعليق العبد
يد مللك قألن ملك أصل النكاح م ؛فيتعني إذا عتق أو دخلت بعد عتقه طالق ثالث  

فال ميلك  ألنه ال ميلك تنجيزها ؛ال يصح :والثاين. (7)الطلقات الثالث بشرط احلرية
 .(8)تعليقها

يعين أنه إذا قال ملطلقته الرجعية يف عدهتا أنت طالق طلقت لبقاء  قوله: ويلحق رجعية
 .(9)الوالية وامللك فيها
أي ال يلحق الطالق املختلعة سواء طلقها يف العدة أو بعدها وسواء  قوله: ال خمتلعة

 .(1)ا ليست بزوجة وال يف معناها حبالألهن ؛خاطبها ابلصريح أو ابلكناية



, (477السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.5/334(, بداية احملتاج )7/511النجم الوهاج )

حيث رقم  (, أبواب الطالق واللعان, ابب ما جاء ال طالق قبل نكاح,2/477سنن الرتمذي ) (2)
 (, وقال: ))حديث حسن صحيح((.1181)

 (.3/336حاشية عمرية على احمللى ) (3)
 (.49سورة األحزاب آية رقم ) (4)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق (, 8/574وحكاه احلناطي. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 .(482الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 يف نسخة أ )ابليد( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (6)
 .(8/576(, )العزيز شرح الوجيز )6/31ورجحه البغوي والرافعي وغريمها. التهذيب ) (7)
 (.8/68, الروضة )(8/576(, العزيز شرح الوجيز )5/397الوسيط ) (8)
 (.5/334تاج )(, بداية احمل7/511(, النجم الوهاج )8/68(, الروضة )330احملرر ص) (9)
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فبانت مث نكحها مث دخلت مل يقع إن دخلت أو بصفة أخرى  قوله: ولو علقه بدخول
ألن اليمني ينحل ذلك الدخول واملراد إذا وجدت الصفة يف حال البينونة مث جدد  ؛البينونة

ال ينحل اليمني ويقع الطالق  :وقيل. (2)مل يقع لكن عبارته قلقة نكاحها فوجدت ابئنا  
فإن  ,إن دخلت الدار وأنت زوجيت فأنت طالق :كما لو قال  ,ابلدخول الثاين بعد النكاح

 .(3)ففي الوقوع اخلالف فيما إذا مل تدخل يف البينونة ,علق بكلما فأابهنا ودخلت مث نكحها
ألنه يكون تعليق طالق  ؛المتناع أن يريد النكاح الثاين ؛قوله: وكذا إن مل يدخل يف األظهر

ألن التعليق والصفة  ؛يقع :والثاين. (4)واألول قد ارتفع ,فتعني أن يريد األول ,قبل النكاح
 .(5)ألنه ليس وقت اإليقاع وال وقت الوقوع ؛وختلل البينونة ال يؤثر ,يف امللك وجدا مجيعا  

فيعود  ,قاتألن العائد ما بقي من الطل ؛قوله: ويف ثلث يقع إن ابنت بدون ثالث
ألنه استوىف ما علق  ؛خبالف ما لو ابنت ابلثالث ,بصفتها وهي التعليق ابلفعل املعلق عليه

 ,(6)وعزا هذا القول شارح التعجيز الختيار األكثرين, وهذه طلقات جديدة ,من الطالق
 ,إن وطئتك فأنت طالق ثالاث   :فإن مل ميكن كقوله ,وهذا إذا علق على ما ميكن يف البينونة

كما هو قضية  ,  وال خيرج على اخلالف مل تقع الطالق قطعا   ,وطئ (7)[مث]فأابهنا مث نكحها 
 .(9)الروضةو  (8)كالم الشرح



 (.5/334(, بداية احملتاج )7/511(, النجم الوهاج )8/68الروضة ) (1)
 (.4/476, مغين احملتاج )(8/577(, العزيز شرح الوجيز )330احملرر ص) (2)
السراج الوهاج (, 8/69, الروضة )(8/577وروي عن االصطخري. العزيز شرح الوجيز ) (3)

 .(485الب: متعب ساعد احلسيين ص )للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الط
 (.6/451, هناية احملتاج )(8/578العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/451(, هناية احملتاج )4/476(, مغين احملتاج )5/336بداية احملتاج) (5)
 .(489السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (6)
 سقط من )ب(. (7)
 .(8/578العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.8/69الروضة ) (9)
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أما إذا مل  قوله: ولو طلق دون ثالث وراجع أو جدد ولو بعد زوج عادت ببقية الثالث
ألن الطلقة والطلقتني ال  ؛(2)وأما بعد الزوج فهو قول اجلمهور. (1)يكن زوج فباإلمجاع

ا كوطء السيد هنفالنكاح الثاين والدخول فيه ال يهدما ,تؤثران يف التحرمي احملوج إىل زوج آخر
 .(3)االمة املطلقة

وال ميكن  ,ل النكاح لألولح   ألن دخول الزوج الثاين أفاد ؛بثالث تث عادقوله: وإن ثل
 .(5)أبحكامه  (4)بناؤه على العقد األول فيثبت نكاح مفتتح

 (7)وزيد بن اثبت (6)أي على احلرة واألمة قاله عثمان بن عفان قوله: وللعبد طلقتان فقط
 .(9)واملدبر واملكاتب ومن بعضه رقيق كالقن ,(8)رضي هللا عنهما وال يعلم هلما خمالف



السراج الوهاج للزركشي,  (: ))بغري خالف نعلمه((, وانظر: 7/505قال ابن قدامة يف املغين ) (1)
 (.7/514, النجم الوهاج )(490كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 ند احلنابلة.وهم املالكية والشافعية وأظهر الروايتني ع (2)
, املغين (8/580(, العزيز شرح الوجيز )151(, القوانني الفقهية ص )3/1091انظر: بداية اجملتهد )

 (.3/237(, الكايف )7/505)
 (.5/337(, بداية احملتاج)7/514النجم الوهاج ) (3)
 ب[-337] (4)
 (.7/515قال الدمريي: ))ابإلمجاع((. النجم الوهاج ) (5)
 أمه. املؤمنني أمري عمر, وأبو هللا عبد أبو األموي, القرشي العاص أيب بن عفان بن عثمان: هو (6)

 .(2/1238) اإلصابة: انظر. ه(35) سنة شهيدا   وقتل ه ,23 سنة بويع. ُكريز  بنت أروى
 , هللا لرسول الوحي كاتب.  سعيد أبو اخلزرجي, األنصاري الضحاك, بن اثبت بن زيد: هو (7)

 والفتوى القضاء يف ابملدينة رأسا   وكان. بكر رضي هللا عنه أيب عهد يف القرآن مجع الذي وهو
 .(1/641) اإلصابة: انظر ه(.45) سنة تويف. والفرائض والقراءة

 .(493السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
 (.5/337(, بداية احملتاج)7/515) (, النجم الوهاج8/581العزيز شرح الوجيز ) (9)
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ُق ﴿وقد سئل عن قوله تعاىل؛  لقوله  ؛أي حرة كانت أو أمة قوله: وللحر ثالث الطَّالا
ن   وصححه ابن  (3)رواه أبو داود (2)﴾أاْو تاْسر يٌح إب  ْحساان  ﴿وأين الثالثة؟ قال:  (1)﴾مارَّاتا

 وألن الطالق مشروع حلاجة الرجل فاعترب جبانبه. ,وعمومها يشمل األمة ,(5( )4)القطان
الصحيح سواء كان  يعين إن طالق املريض يف الوقوع كطالق قوله: ويقع يف مرض موته

 .(6)أو رجعيا   ابئنا  
 .(7)لبقاء الزوجية يف أكثر األحكام قوله: ويتوارثن يف عدة رجعي
 ؛فاجلديد أهنا ال ترثه. ابئنا   إذا طلق يف مرض موته طالقا  يعين  قوله: ال ابئن ويف القدمي ترثه

. (8)بله ابالتفاق فكذا ال ترث هي منهوألنه ال يرث منها لو ماتت ق ,النقطاع الزوجية



 (.229سورة البقرة آية رقم ) (1)
 (.229سورة البقرة آية رقم ) (2)
( برقم 3/254(, ورواه الدارقطين يف كتاب الطالق واخللع واإليالء )189املراسيل أليب داود ص ) (3)

 ( وصوب إرساله.3826)
احلمريي املغريب املالكي املعروف اببن القاضي أبو احلسن علي بن حممد بن عبدامللك  هو: (4)

القطان, كان من أبصر الناس بصناعة احلديث, وأحفظهم ألمساء رجاله, وأشدهم عناية ابلرواية, 
 ( ه.628من مؤلفاته: كتاب الوهم واإليهام, تويف يف ربيع األول سنة )

 (.22/306انظر: سري أعالم النبالء )
 (.3/445التلخيص احلبري ) (5)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: ل الزركشي: )) وحكي اإلمجاع((. قا (6)

 .(495متعب ساعد احلسيين ص )
 (.7/515(, النجم الوهاج )64وحكي ابن املنذر والدمريي: اإلمجاع على ذلك. اإلمجاع ص ) (7)
(, العزيز شرح الوجيز 5/241)وبه قال ابن الزبري وعبدالرمحن بن عوف, واختيار املزين.  األم  (8)

(8/583.) 
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ة على القدمي إذا أنشأ توتإمنا ترث املب :وقال من زوائده. (1)أهنا ترثه أطلقه يف الكتاب لقدميوا
وعلى  ,ومات بسببه ,واتصل به املوت ,طالق زوجته الوارثة بغري رضاها يف مرض خموف

فإن طلق قبل الدخول سقط  ,هذا هل هو إىل انقضاء العدة أو مال مل يتزوج أو أبدا أقوال
 .(2)رى اآلخرانالقول األول وج

أي سواء املدخول هبا  فصل: قال طلقتك أو أنت طالق ونوى عددا وقع (3)]قوله[
وال خالف  ,كالطالق ابلكناية  ,ألن اللفظ حيتمل العدد وما احتمله إذا نواه وقع ؛وغريها

هذه طالق  :وقال ,وما ذكره من اخلطاب مثال كأنه لو أشار لزوجته ولو انئمة أو جمنونة ,فيه
 .(4)فإنه يقع

 (6)أنه طلق امرأته سهيمة (5)حلديث ركانة ؛فإنه يقع إذا نوى هبا عددا   قوله: وكذا الكناية
 ()وهللا ما أردت إال واحدة؟(): وهللا ما أردت إال واحدة فقال رسول هللا  :مث قال ,البتة

 (1)والرتمذي (7)رواه أبو داود .فقال: وهللا ما أردت إال واحدة, فردها عليه رسول هللا 



وبه قال األئمة الثالثة )احلنفية واملالكية واحلنابلة(, وقضى به عثمان وعلي رضي هللا عنهما, وبه  (1)
السراج الوهاج (, 8/75(, الروضة )8/583قال صاحب الشامل والتتمة. العزيز شرح الوجيز )

 .(497ساعد احلسيين ص )للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب 
 (.8/75الروضة ) (2)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (3)
 (.5/339(, بداية احملتاج )7/517(, النجم الوهاج )8/75الروضة ) (4)
هو: ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف القرشي املطلب, كان من أشد قريش,  (5)

مرتني أو ثالاث , أسلم عام الفتح, تويف يف خالفة  فصرعه النِب  وهو الذي صارع النِب 
 ( ه.41معاوية, وقيل سنة )

 (.1/413(, اإلصابة يف متييز الصحابة )2/84انظر: أسد الغابة )
أنه مل يرد إال واحدة, فحلف  هي: سهيمة بنت عمري املزنية, طلقها زوجها البتة, فحلَّفه النِب  (6)

 الثانية يف زمن عمر رضي هللا عنه, والثالثة يف زمن عثمان رضي هللا عنه.فردها, مث طلقها 
 (.8/194(, اإلصابة )4/1866انظر: االستيعاب )

 (.2206(, كتاب الطالق, ابب يف البتة, حديث رقم )2/263سنن أيب داود ) (7)
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أنه لو أراد الزايدة على  :وجه الداللة. (4)واحلاكم (3)وصححه ابن حبان (2)ابن ماجهو 
الواحدة لوقعت الزايدة ويشرتط يف نية العدد اقرتاهنا ابللفظ فإن نواها يف أثنائه فعلى ما مر 

 .(5)يف أصل نية الطالق قاله املتويل وغريه
ألن امللفوظ يناقض  ؛فواحدة ونوى عددا  أي ابلنصب  أنت طالق واحدةقوله: ولو قال 

 .(7)ما يناقضه (6)[يقصد به]فال يصح أن  ,املنوي
أي وكأنه صريها واحدة ابلطالق أي متوحدة من املطلق ابلعدد الذي  املنوي :قوله: وقيل

أنت طالق  :إن نوى الثالث بقوله :وقيل ب[/282] .(8)وصححه يف أصل الروضة, نواه
أنت واحدة  :ولو قال .(9)وإن بسط نية الثالث على مجيع اللفظ مل يقعن ,وقع الثالث

يصرح به الرافعي قاله ومل  ,فظاهر كالم املصنف وقوع واحدة أيضا   ,وحذف طالق ,ابلنصب
 .(10)الزركشي



(, أبواب الطالق واللعان, ابب ما جاء يف الرجل يطلق امرأته 2/471سنن الرتمذي ) (1)
 (.1177البتة,حديث رقم )

 (.2051(, كتاب الطالق, ابب طالق البتة, حديث رقم )1/661سنن ابن ماجه ) (2)
 (, كتاب الطالق, ابب الرجعة.10/97صحيح ابن حبان ) (3)
 (.2/218املستدرك ) (4)
, (506الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج  (5)

 (.7/517النجم الوهاج )
 يف )ب(: يقع. (6)
(, النجم 8/76(, الروضة )10/110(, البيان )5/406(, الوسيط )14/93هناية املطلب ) (7)

 (.5/339(, بداية احملتاج )7/518الوهاج )
 (.6/34غوي. التهذيب )(, وصححه الب8/76الروضة ) (8)
 (.10/110(, البيان )5/406(, الوسيط )14/93هناية املطلب ) (9)
 .(507السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (10)
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للتوحيد على التوحد  محال   فاملنوي ونوى عددا  أي ابلرفع  قلت ولو قال أنت واحدة
ألن لفظ الواحدة ال حيتمل  ؛واحدة وهللا أعلم :وقيل (1)التفرد على الزوج ابلعدد املنويو 

ونوى  ,أنت واحدة حبذف لفظ الطالق :إذا قالوهو مبين على الوجهني فيما  ,ما زاد عليها
 .(2)واألصح وقوع ما نواه ,الثالث

شيء أي بال  فماتت قبل متام طالق مل يقع قوله: ولو أراد أن يقول أنت طالق ثالث  
 .(3)خلروجها عن حملية الطالق قبل متامه ؛خالف

وقد وقع يف حياهتا وما بعده  ,ألن الوقوع أبنت طالق ؛ل ثالث فثالثبق و بعدهأ :قوله
 .(4)تفسري له

لوقوع  ؛وال تقع الثالث ,لوقوعه يف حال احلياة ؛أنت طالق :أي بقوله قوله: وقيل واحدة
 .(5)اللفظ هبا بعد خروجها عن حملية الطالق

ألن الكالم الواحد ال يفصل بعضه عن بعض وقد طرأ املوت قبل متامه  قوله: وقيل ال شيء
 .(6)فيلغو
 ,أنت طالق على عزم االقتصار عليه :عما لو قال ,احرتز بقوله لو أراد أن يقول ثالاث   تنبيه:

وحبث  .(7)بل تقع واحدة ,ال شك أن الثالث ال تقع :فقال اإلمام ,فماتت قبل ثالاث  
ومثله ما إذا شد شخص على فمه ومنعه  ,وذكر املوت مثال ,الرافعي يف عدم الواحدة أيضا  

 .(8)أن يقول ثالاث  



 (.8/76(, الروضة )9/4وصححه الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/76(, الروضة )9/4(, العزيز شرح الوجيز )14/93هناية املطلب ) (2)
 (.5/339(, بداية احملتاج )7/518(, النجم الوهاج )8/76الروضة ) (3)
 (.7/519(, النجم الوهاج )331(, احملرر ص )6/34(, التهذيب )5/406الوسيط ) (4)
 (.7/519(, النجم الوهاج )9/5(, العزيز شرح الوجيز )331(, احملرر ص )6/34التهذيب ) (5)
 (.5/339(, بداية احملتاج )7/519النجم الوهاج ), (331احملرر ص ) (6)
 (.14/94هناية املطلب ) (7)
 (.9/6العزيز شرح الوجيز ) (8)
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أي سواء قصد  وختلل فصل فثالث ,أنت طالق ,أنت طالق ,أنت طالق :قوله: ولو قال
وتدين فيما  ,وال يقبل دعواه التأكيد ظاهرا   ,ألن كل لفظ منها موقع للطالق ؛التأكيد أم ال

 .(1)واملراد ابلفصل ما فوق سكتة التنفس ,بينه وبني هللا تعاىل
يعين  ظهراألفثالث وكذا إن أطلق يف  فواحدة أو استئنافا   قصد أتكيدا   وإال فإنقوله: 

ألن التأكيد  ؛ل ومل يقع إال طلقةبفإن قصد أتكيد األوىل ابآلخرتني ق ,وإن مل يتخلل فصل
وإن قصد االستئناف وقع الثالث  ,وأعلى مراتبه إعادة اللفظ األول ,معهود يف مجيع اللغات

 .(3)واحدة (2)لتأكيد اللفظ ابلنية وإن مل يقصد إال 
أي  انثنتأو عكس ف استئنافا  وابلثالثة أي أتكيد األوىل  قوله: وإن قصد ابلثانية أتكيدا  

ويقع ابلثالثة طلقة أخرى  ,ابلثانية شيء (4)فال يقع يف الصورة األوىل ,ه فيهاعمال بقصد
 ,وهي ما إذا قصد ابلثانية االستئناف وابلثالثة أتكيد الثانية ابألولتني ثنتان ,ويقع يف الثانية

 .(5)ألهنا مؤكدة ؛ألنه فصل يسري وال يقع ابلثالثة شيء ؛ويغتفر الفصل بني املؤكد واملؤكد
. لوجود الفصل بني املؤكد واملؤكد ؛قوله: أو ابلثالثة أتكيد األويل فثالث يف األصح

 (8)والروضة (7)وعبارة الشرح :قال الزركشي. (6)تقع طلقتان والفاصل اليسري ال يقدح :والثاين
ولو قصد  .(9)ولعل التصوير ما إذا كان مع قصد االستئناف ابلثانية ,مثل عبارة الكتاب



 (.9/8(, العزيز شرح الوجيز )6/44(, التهذيب )10/117البيان ) (1)
بعده يف )ب(: هذا وال ذاك, فاألظهر وقوع الثالث؛ ألن محله على اإلفادة أوىل منه على التأكيد  (2)

 واإلعادة. والثاين: حيمل على التأكيد؛ ألنه حمتمل والطالق ال يقع ابلشك, فال يقع إال.
 (.6/460(, هناية احملتاج )9/8(, العزيز شرح الوجيز )10/116(, البيان )22/41املهذب )  (3)
 ب[-338] (4)
 (.5/343(, بداية احملتاج )7/522(, النجم الوهاج )9/9العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.6/460(, هناية احملتاج )8/78الروضة ) (6)
 (.9/9العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/78الروضة ) (8)
 .(521السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (9)
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 شيئا   (1)أو ابلثالثة االستئناف ومل يقصد ابلثانية  ومل يقصد ابلثالثة شيئا   ,ابلثانية االستئناف
أنت  :بل قال ,ولو مل يكرر املبتدأ أو اخلرب. (2)طلقتان :ويف قول. وقع الثالث على األظهر

 :وقال اجلمهور. يقع عند اإلطالق طلقة قطعا   :فقال القاضي حسني, (3)طالق أنت طالق
نت طالق أ :ا إذا رفع املكرر فإن نصبه فقالهذ :وقال الزركشي. (4)ال فرق بني اللفظني

 ,يءشيف احلالني يقع  ال هيعين الرافعي والنووي يف ابب التعليق عن العبادي أن فنقال قا  الط
 .(5)والتقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق ,طلقها  وقع طلقتان إذا هلكن

أنت طالق أنت طالق  :فهو كقوله ,أنت مفارقة ,أنت مطلقة أنت مسرحة :لو قال فرع:
 .(6)حكاه احلناطي ,يقع هنا الثالث قطعا   :وقيل. أنت طالق على األصح

 الث ال األول ابلثاينقوله: وإن قال أنت طالق وطالق وطالق صح قصد أتكيد الثاين ابلث
إلجياد  ؛وإمنا صح أتكيد الثاين ابلثالث ,الختصاص الثاين بواو العطف وموجبه التغاير

قصدت  :ولو قال ,وإن أطلق فعلى القولني فيما إذا أطلق يف التكرار بغري عطف ,صيغتهما
 .(7)ابلثالث أتكيد األول مل يقبل

ا تبني ابألوىل فال ألهن ؛فطلقة بكل حال قوله: وهذه الصور يف موطوءة فلو قاهلن لغريها
ألن الكالم  ؛ذلك للمدخول هبا :إنه كما لو قال :ويف وجه أو قول قدمي. (8)يقع ما بعدها



 بعده يف )ب(: ولو قصد ابلثانية االستئناف ومل يقصد . (1)
 (.4/481(, مغين احملتاج )7/522(, النجم الوهاج )8/78(, الروضة )6/44التهذيب ) (2)
 .(519السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (3)
زركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين السراج الوهاج لل(, 8/78الروضة ) (4)

 .(519ص )
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب (, 9/86العزيز شرح الوجيز ) (5)

 .(519ساعد احلسيين ص )
 (.4/481(, مغين احملتاج )8/78(, الروضة )9/9العزيز شرح الوجيز ) (6)
(, 7/522(, النجم الوهاج )8/78(, الروضة )9/9(, العزيز شرح الوجيز )6/44التهذيب ) (7)

 (.5/344بداية احملتاج )
 (.5/345(, بداية احملتاج )7/523(, النجم الوهاج )8/79قال النووي: وهو املذهب. الروضة ) (8)
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 :قال الرافعي. (1)أنت طالق ثالاث   :فأشبه ما لو قال ,الواحد ال ينفصل بعضه عن بعض
 .(2)فاظوبيان له خبالف هذه األل ,منعطف على األول لكن قوله ثالاث  

إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت أي لغري املدخول هبا  قوله: ولو قال هلذه
 :والثاين. (3)ألهنما معلقتان ابلدخول وال ترتيب بينهما وإمنا يقعان معا   ؛فثنتان يف األصح
 :ن قدم اجلزاء فقالإأو  ,أنت طالق وطالق تنجيز :ا لو قال هلامك  .(4)ال تقع إال واحدة

القطع  :والثاين. (5)أنه على الوجهني :فطريقان أحدمها ,أنت طالق وطالق إن دخلت الدار
 .(6)بوقوع طلقتني

إذا قال ملدخول  طلقة فثنتان  (7)[معها]قوله: ولو قال ملوطوءة أنت طالق طلقة مع أو 
بتمام  وهل يقعان معا   ,وقع طلقتان ,أو طلقة معها طلقة ,أنت طالق طلقة مع طلقة :هبا

 .(8)الكالم أو متعاقبني وجهان أصحهما األول
ألهنا تقتضي الضم  ؛أي بناء على املعية يف األوىل قوله: وكذا غري موطوءة يف األصح

 .(9)ال تقع إال واحدة :وعلى الثاين. أنت طالق طلقتني :فصار كقوله ,واملفارقة
إيقاع إذ مقتضاه  وءةقوله: ولو قال طلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنتان يف موط

 .(10)طلقتني إحدامها بعد األخرى


(, النجم 8/79لروضة )(, ا9/10وحكاه صاحب اإلفصاح وابن أيب هريرة. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.5/345(, بداية احملتاج )7/532الوهاج )

 (.9/10العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/80وصححه النووي. الروضة ) (3)
 (.8/80(, الروضة )9/10(, العزيز شرح الوجيز )6/45التهذيب ) (4)
 (.7/523) (, النجم الوهاج8/80(, الروضة )9/10(, العزيز شرح الوجيز )6/45التهذيب ) (5)
 (.7/523(, النجم الوهاج )9/10(, العزيز شرح الوجيز )6/45وبه قطع البغوي. التهذيب ) (6)
 يف )ب(: مع. (7)
 (.7/524(. وانظر: النجم الوهاج )5/345وقيل: على الرتتيب. بداية احملتاج ) (8)
 (.5/346(, بداية  احملتاج )7/524النجم الوهاج ) (9)
 (.6/260(, هناية احملتاج )7/524النجم الوهاج ) (10)
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 .(1)ألهنا تبني ابألوىل ؛أي غري املوطوءة قوله: وطلقة يف غريها
أي فتقع ثنتان يف موطوءة  قوله: ولو قال طلقة بعد طلقة أو قبلها طلقة فكذا يف األصح

 .(3)وواحدة يف غري املوطوءة على األصح ,(2)متعاقبتان على الصحيح
 ه: ولو قال طلقة يف طلقة وأراد مع فطلقتان أو الظرف أو احلساب أو أطلق فطلقةقول

ألن  ؛(4)وقع طلقتان ,وقال أردت طلقة مع طلقة ,يعين إذا قال أنت طالق طلقة يف طلقة
 :وإن قال .مع عبادي :أي (5)﴾اْدُخل ي يف  ع بااد ي﴿قال تعاىل:  ,يف يستعمل مبعىن مع

 .(6)أ[ وقعت واحدة/283] مل أرد شيئا  أردت الظرف أو احلساب أو 
أي سواء نوى املعية أو  قوله: ولو قال نصف طلقة يف نصف طلقة وطلقة بكل حال

إال أن يريد املعية فتقع  ,ولو قال واحدة يف نصف فكذلك ,الظرف أو احلساب أو أطلق
نصف طلقة مع نصف طلقة وقوع  :قضيته أنه لو صرح فقال :قال الزركشي. (7)طلقتان
نصف طلقة يف  :ولو قال ,إن نسخة املصنف فيها :وقال األذرعي والزركشي. (8)واحدة

 .(9)يريد أن قوله بكل حال ال يصح فيها ,وإنه أصح على الصواب ,طلقة فطلقة



 (.6/260(, هناية احملتاج )7/524النجم الوهاج ) (1)
وهو الذي قطع به اجلمهور. والوجه اآلخر حكاه ابن كج يف كتابه: ال يقع إال واحدة. الروضة  (2)

(8/81.) 
 (.8/81(, الروضة )9/13والوجه اآلخر: ال يقع شيء. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.7/525(, النجم الوهاج )8/81(, الروضة )10/122(, البيان )5/410الوسيط ) (4)
 (.29سورة الفجر آية رقم ) (5)
 (.7/525(, النجم الوهاج )9/17(, العزيز شرح الوجيز )10/113(, البيان )5/410الوسيط ) (6)
 (.4/483(, مغين احملتاج )8/81(, الروضة )9/18العزيز شرح الوجيز ) (7)
 .(532السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد (, 7/525النجم الوهاج ) (9)

 .(532احلسيين ص )
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ألهنا  ؛فواحدة أو ظرفا  ملا سبق  ؛قوله: ولو قال طلقة يف طلقتني وقصد معية فثالث
 .(1)ألنه موجبه عندهم ؛وعرفه فثنتان أو حسااب  املوقعة 

 :وقال ,ابحلساب يعين إذا كان جاهال   ثنتان :قوله: وإن جهله وقصد معناه فطلقة وقيل
فإذا  ,رادتهإألن ما يعلم ال يصح  ؛فاألصح أنه ال يقع إال طلقة ,أردت ما يريده احلساب ما

ألن أراد ما  ؛تقع طلقتان :وقيل. (2)للعدد مبا يردونه ال يكون قاصدا   مل يكن عارفا  
 .(3)يريدونه

إذا أطلق ومل ينو شيئا فإن  ثنتان إن عرف حسااب   :فطلقة ويف قول قوله: وإن مل ينو شيئا  
حيتمل  (4)ألنه ؛ابليقني وكذا إن عرفه على األظهر عمال   ,مل يعرف احلساب مل تقع إال طلقة

ألنه االستعمال املشهور يف األعداد والرجل عارف  ؛طلقتان :ويف قول. (5)احلساب والطرق
 .(7()6)به



 (.4/483(, مغين احملتاج )5/348بداية احملتاج ) (1)
(. وانظر: املهذب 14/175قال اإلمام: ))وهو الذي قطع به احملققون((. هناية املطلب ) (2)

 (.8/84(. وقال النووي: ))وهو األصح((. الروضة )10/113(, البيان )3/40)
(, 3/40(. وانظر: املهذب )8/84(, الروضة )9/17وبه قال الصرييف. العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.10/113البيان )
 ب[-338] (4)
(, وقال النووي: ))وهو األظهر((. 9/17قال الرافعي: ))وهو األظهر((. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.8/85الروضة )
 (.9/17(, العزيز شرح الوجيز )14/175هناية املطلب ) (6)
لتلفظه  ؛ويف قول غريب ضعيف حكاه الشيخ أبو حممد وغريه: يقع ثالث طلقاتقال النووي: )) (7)

(. وقال اإلمام: 8/85((. الروضة )ء هذا القول فيمن ال يعرف احلساب ومل ينو شيئا  هبن, وجيي
 (.14/175((. هناية املطلب )ولكنين لست أثق هبذا القول))
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بل ذكر بعضه كذكر  كله  ,أعلم أن الطالق ال يتبعض قوله: ولو قال بعض طلقة فطلقة
أو بني  ,من طلقة أو سهما   أو جزءا   ,أنت طالق بعض طلقة :ن قالسواء أهبم أب ,لقوته
 .(1)نصف طلقة أو ربع طلقة :فقال

إال أن يريد كل نصف من  (2)أي على املذهب املنصوص طلقة فطلقة قوله: أو نصفي
 .(3)ربعي طلقة أو ثلثي طلقة :وكذا لو قال ,بقصده أي فتقع طلقتان عمال   طلقة

ومحل اللفظ عليه  ,ألهنا نصف طلقتني ؛طلقة طلقتني قوله: واألصح أن قوله نصف
ألنه  ؛تقع طلقتان :والثاين. (4)فال توقع زايدة عليها من غري يقني وال ظهور ,صحيح ظاهر

نصفي طلقتني  :ولو قال ,فتقع من كل طلقة نصفها ويكمل ,ضاف النصف إىل طلقتنيأ
 .(5)أنت طالق ثالثة أنصاف طلقتني فاألصح وقوع الثالث :ولو قال ,أو ثلثي وقع طلقتان

هااتن معطوفتان على  قوله: وثالثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان
ومثله أربعة أثالث . وليس كذلك كما سيأيت ,لكنه يقتضي قوة اخلالف يف الثانية ,األصح

طلقة ووجهه يف األوىل أن األجزاء مين زادت على طلقة حسب من طلقة أخرى وتلغى ما 
وعلى هذا  .(7)ألنه مل يوقع إال طلقة فتلغو الزايدة ؛ال يقع إال طلقة :والثاين. (6)أضاف إليه
هذا اخلالف فيما إذا  :قال املصنف. مخسة أرابع طلقة أو نصف وثلثي طلقة :القياس قوله

مخسة أنصاف طلقة أو  :فإن جاوزت كقوله :ومل جياوز طلقتني ,زادت األجزاء على طلقة


 (.5/233حكى ابن املنذر اإلمجاع عليه. اإلشراف ) (1)
 (.10/118(, البيان )10/135(, حبر املذهب )10/244احلاوي ) (2)
واحدة إال  ولو قال هلا أنت طالق نصف تطليقة كانت طالقا  (: ))5/200قال الشافعي يف األم ) (3)

أن يريد اثنتني أو يقول أردت أن يقع نصف حبكمه ما كان ونصف مستأنف حبكمه ما كان 
 ((.فتطلق اثنتني

شرح  (. وقال الرافعي: ))وهو األصح((. العزيز7/125(, أسىن املطالب )5/411الوسيط ) (4)
 (.9/19الوجيز )

 (.8/87(, الروضة )9/19وحيكى عن أيب إسحاق. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/87(, الروضة )9/20(. وقاله املتويل. العزيز شرح الوجيز )10/118البيان ) (6)
 (.8/87(, الروضة )9/20وحكاه احلناطي. العزيز شرح الوجيز ) (7)



                                                                (252)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

أنت  :وفيما إذا قال. (1)كان على اخلالف يف أنه يقع طلقة أم ثالث  ,سبعة أثالث طلقة
وسدس طلقة وقع الثالث على  :ولو زاد فقال .تانق نصف طلقة وثلث طلقة تقع طلقطال

وإمنا نقل , (3)أنه ال تقع إال واحدة :وحكى الغزايل وجها   ,(2)وبه قطع اجلمهور, املذهب
ولو مل يدخل  ,وفسر كالمه به ,اإلمام هذا الوجه فيما إذا نوى صرف هذه األجزاء إىل طلقة

ألن اجلميع  ؛طلقة مل تقع إال ,قةأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة سدس طل :فقال ,الواو
 .(4)مبنزلة كلمة واحدة

طالق نصف وثلث  أنت :يعين إذا قال نصف وثلث طلقة فطلقة (5)قال[]قوله: ولو 
ألنه ملا مل يذكر الطلقة  ؛طلقة مل تقع إال واحدة بال خالف (6)]وسدس[ طلقة أو ثلث وربع

 .(7)أثر كل جزء دل على أن املراد أجزاء طلقة واحدة
وقع  أو أربعا   قوله: ولو قال ألربع أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتني أو ثالث  

ألنه إذا وزع ذلك عليهن أصاب كل واحدة طلقة أو بعض طلقة  ؛على كل طلقة
 .(8)فيكمل

أي  ثالقوله: فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع يف ثنتني ثنتان ويف ثالث وأربع ث
 .(9)لبعده عن الفهم ؛مل على ذلكالق ال حيوعند اإلط ,بقصده عمال  



 (.8/87الروضة ) (1)
 (.8/87(, الروضة )10/118(, البيان )14/192ب )هناية املطل (2)
 (.5/411الوسيط ) (3)
 (.14/192هناية املطلب ) (4)
 يف نسخة أ )كان( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (5)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
 (.5/350(, بداية احملتاج )7/528(, النجم الوهاج )333احملرر ص ) (7)
(, بداية احملتاج 7/528(, النجم الوهاج )333(, احملرر ص )14/192هناية املطلب ) (8)

(5/350.) 
 (.8/88(( الروضة )هذا الذي ذكره هو املنصوص يف األم, وبه قطع اجلمهورقال النووي: )) (9)
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ألن ظاهر اللفظ يقتضي  ؛يف األصح قوله: فإن قال أردت بينكن بعضهن مل يقبل ظاهرا  
 .(2)ال التشريك ,يراد به احلصر يف اجلملةألن مثل هذا اللفظ  ؛يقبل :والثاين. (1)الشركة

فال يقبل تفسريه هذا  ,عليكن :أما إذا قال ,أوقعت بينكن :والوجهان خمصوصان بقوله
وتبعه يف  ,(5)وطرد الرافعي اخلالف (4)والبغوي (3)قاله اإلمام, بل يعمهن الطالق ,قطعا  

ألنه قدم ما إذا  ؛عليكن :كقوله  ,أوقعت بينكن طلقة :وقوله, (7)وعبارة احملرر ,(6)الروضة
  (8)[ثلث طلقة]أو بينكن نصف طلقة أو  ,ولو قال أوقعت عليكن ,عليكن فقط :قال

 .(9)وقع على كل واحدة طلقة
فأما إذا فصل  ,وعطل بعضه ,كالم الكتاب فيما إذا أخرج بعضهن عن الطالق  تنبيه:

وتوزيع  ,أردت طلقتني على هذه :مث قال ,أوقعت بينكن ثالث طلقات :بعضهن كقوله
 .(10)فيقبل على األصح املنصوص ,الثالثة على الباقيات

 ؛ألخرى اشركتك معها أو أنت كهي فإن نوى طلقت وإال فالقوله: ولو طلقها مث قال 
 .(1)جعلتك شريكتها أو مثلها :وكذا لو قال ,لفظ التشريك كناية ألن



 (,.14/193هناية املطلب ) (1)
((. هناية ه األظهر, وهو غري سديدعم أنوهذا الوجه صحح ه بعض املصن فني, وزُ قال اإلمام: )) (2)

 (.14/193املطلب )
 (.14/193هناية املطلب ) (3)
 (.6/86التهذيب ) (4)
 (.9/23العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/89الروضة ) (6)
 (.333احملرر ص ) (7)
 يف )ب(: ثلثها. (8)
 (.6/86(, التهذيب )8/89الروضة ) (9)
الروضة  .يشرتط استواؤهنوبه قطع الشيخ أبو علي, والوجه اآلخر: وحكاه ابن القطان,  (10)

السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (, 8/89)
(544). 
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 :يعين وكذا لو طلق رجل امرأته فقال آخر المرأته قوله: وكذا لو قال ذلك آخر المرأته
 (3)كذا يف الشرح  :قال الزركشي. (2)وإال فال ,ونوى طلقت ,أو أنت كهي ,أشركتك معها

إن أراد إذا  :قال البغوي وغريه. مييين يف ميينك :هنا يف اإليالء لو قال رجل آلخر (4)والروضة
 ,وإن كان اآلخر قد طلق أوحنث يف ميني طالق ,حبلفه مل يصر حالفا   ,حلفت صرت حالفا  

فإن طلق اآلخر  ,وإن أراد مىت طلق طلقت ,أردت أن امرأيت طالق كامرأته طلقت :فقال
وهو  ,طلقت امرأيت مثل ما طلق زيد :فلو قال ,وهذا إذا علم :(6)قال. (5)ا ه طلقت هذه

أنه ال  :فمقتضى كالم الرافعي, ومل يتلفظ ,ال يدري كم طلق زيد أو نوى عدد طالق زيد
ومل  ,أنت طالق طلقة يف طلقتني :فيما إذا قال ,فإنه أجرى فيه الوجهني ,يقع على األصح

 .(9()8)وهو من تصرف اإلمام ,(7)عرف احلساب ولكن نواهي
 ,(1)ويف الكالم معهود ,موجود (11)والسنة (10)يف الكتاب هألن ؛فصل: يصح االستثناء

 .(2)والتعليق مبشيئة هللا تعاىل ,اإلخراج إبال وأخواهتا :وهو نوعان



(, بداية احملتاج 7/529(, النجم الوهاج )8/90(, الروضة )9/24العزيز شرح الوجيز ) (1)
(5/352.) 

 (.5/352(, بداية احملتاج )7/529(, النجم الوهاج )8/90الروضة ) (2)
 (.9/24العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/90الروضة ) (4)
 .(546السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)
 اإلمام الزركشي. (6)
 (.9/17العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.14/175هناية املطلب ) (8)
 .(546السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (9)
ُهُم كقوله تعاىل:   (10) نيا عاام ا فاأاخاذا ْم أاْلفا ساناة  إ الَّ مخاْس  ه  ف الاب ثا ف يه  ا إ ىلا ق اْوم  ْلناا نُوح  ﴿والاقاْد أاْرسا

 (.14﴾. سورة العنكبوت آية رقم )ل ُمونا الطُّوفااُن واُهْم ظاا
 ,يف كتاب الزكاة, ابب من حتل له املسألة (2/722) روى مسلم يف صحيحه ومن ذلك: ما (11)

 ( عن قبيصة بن خمارق اهلاليل قال: حتملت محالة, فأتيت رسول هللا 1044رقم )حديث 
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 ,ابللفظ متصال  أن يكون  (3)أي يشرتط صاله وال يضر بسكتة تنفس وعياتقوله: بشرط 
 .(4)تة التنفس والعي ال متنع االتصالفإن انفصل فهو لغو وسك

إذ إبداله  قلت ويشرتط أن ينوي االستثناء قبل فراغ اليمني يف األصح وهللا أعلم
لوقوعه بعد  ؛فالصحيح أنه ال يعمل االستثناء ويقع الطالق ,االستثناء بعد متام املستثىن منه

ب[ أيب /283ستاذ ]وعن األ. (6()5)فال بد أن يقصده قبل متام اللفظ ,حلوق الطالق فتلغو
ه واملاوردي يقتضي ترجيحه وحكا (8)وكالم ابن الصباغ :قال الزركشي. (7)إسحاق أنه يعمل

وقال ابن . (10)ونص الشافعي يقتضيه :قال ابن الرفعة. (9)الروايين يف احللية عن األصحاب



مث قال: اي قبيصة إن املسألة ال حتل  أسأله فيها, فقال: أقم حىت أتتينا الصدقة فنأمر لك هبا . قال:
    ( احلديث .000000إال ألحد ثالثة: 

 ومن ذلك قول عامر بن احلرث: (1)
 إال اليعافري وإال العيس  .        وبلدة ليس هبا أنيس       

 . 145انظر: موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ص 
 وهو نوعان:  (2)

هو: ماكان املستثىن فيه بعضا  من املستثىن منه ) أي: من نوعه (. النوع األول: االستثناء املتصل 
 (.1/287ومثاله: سقيت األشجار إال شجرة . انظر: توضيح النحو )

النوع الثاين: االستثناء املنقطع هو: مامل يكن املستثىن فيه بعضا  من املستثىن منه, ) أي: ليس من نوعه 
 (.1/287انظر: توضيح النحو ) (. ومثاله: اكتمل الطالب إال الكتاب .

 أ[-339] (3)
 (.9/26(, العزيز شرح الوجيز )5/414(, الوسيط )14/198هناية املطلب ) (4)
 (.8/91(, الروضة )5/414(, الوسيط )14/198هناية املطلب ) (5)
 (.5/353(, بداية احملتاج )2/729وحكى الفارسي فيه اإلمجاع. حترير الفتاوى ) (6)
 (.9/26(, العزيز شرح الوجيز )5/414الوسيط ) (7)
 (.7/532النجم الوهاج ) (8)
-552السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (9)

553). 
 (.5/353بداية احملتاج ) (10)
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واألصح عند املصنف . (2)امللك عليهما السالم يدل لهحديث سليمان مع  :(1)دقيق العيد
 ,ألن اليمني إمنا ينعقد بتمامها ؛وإن مل يقارن أوهلا ,االكتفاء بوجود النية قبل فراغ اليمني

 ,كما نوى يف ذلك يف ابتداء اليمني  ,فإذا نوي االستثناء قبل متام لفظ الطالق امتنع بعوده
ويف التعليق  ,واقرتان القصد ابلكالم جيري يف االستثناء إبال وأخواهتا ,واشرتاط اتصال اللفظ

ويشرتط التلفظ ابالستثناء حبيث  :قال األذرعي. (3)ويف سائر التعليقات ,ة هللا تعاىلمبشيئ
 .(4)ومل يدين على املشهور قطعا   فلو نواه بقلبه مل يؤثر ظاهرا   ,يسمع نفسه

 ؛فاالستثناء ابطل ,اث  إال ثال أنت طالق ثالاث   :ذا قالأي فإ قوله: ويشرتط عدم استغراقه
إال اثنتني  ثالاث   :ولو قال .وقع طلقتان ,إال واحدة أنت طالق ثالاث   :ولو قال .الستغراقه

 .(5)وقعت واحدة
نتني ثأو  ,ثالث :وقيل ., فواحدةإال اثنتني وواحدة أنت طالق ثالث   :قوله : ولو قال

أصل املسألتني أن العدد إذا عطف بعضه على  ثنتان :وقيل .وواحدة إال واحدة فثالث
ال  :وجهان أصحهما, هل جيمع بينهما أم ال ,ه أو فيهمانيف املستثىن أو املستثىن م ,بعض
أنت  :وإن كان الواو للجمع فاألوىل إذا قال ,ألن اجلملتني املعطوفتني تفردان ابحلكم ؛جيمع



دقيق العيد, تفقه  هو: حممد بن علي بن وهب بن مطيع, اإلمام العالمة, تقي الدين أبو الفتح ابن (1)
على والده, وكان والده مالكي املذهب, مث على الشيخ عز الدين بن عبدالسالم, فحقق املذهبني 
املالكي والشافعي, توىل قضاء مصر, وكان كثري العبادة, شديد الورع, من مؤلفاته: كتاب علوم 

جب ومل يكمله, احلديث, وله شرح على عمدة عبدالغين املقدسي, وشرح على خمتصر ابن احلا
 تويف يف صفر سنة اثنتني وسبعمائة.

(, طبقات ابن قاضي شهبة 9/207(, طبقات الشافعية الكربى )4/193انظر: الوايف ابلوفيات )
(2/84.) 

-552السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (2)
553). 

 (.8/91الروضة ) (3)
 (.6/467احملتاج )نظر: مغين ا (4)
 (.8/91(, الروضة )5/415(, الوسيط )14/198هناية املطلب ) (5)
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فعلى اجلمع يكون االستثناء  ,أو إال اثنتني وإال واحدة ,إال اثنتني وواحدة طالق ثالاث  
خيتص البطالن ابلواحدة اليت وقع هبا االستغراق  :وعلى األصح. (1)فتقع الثالث ,مستغرقا  

فعلى اجلمع يكون  ,أنت طالق طلقتني وواحدة إال واحدة :إذا قال :والثانية .(2)فتقع طلقة
لى الفصل ال جيمع فتكون الواحدة مستثناه من وع ,الواحد مسثناة من ثالث فتقع طلقتان

أنت طالق واحدة وثنتني إال  :ولو قال .(3)تقع الثالث هنا قطعا   :وقيل. واحدة فتقع الثالث
 .(4)صح االستثناء على الوجهني ة  واحد

إال ثنتني إال  فلو قال ثالث  أي ومن اإلثبات نفي  قوله: وهي من النفي إثبات وعكسه
 ,ال تقعان إال واحدة تقع من الثنتني (5)[يقعن إال ثنتني] ألن املعىن ثالاث   ؛طلقة فثنتان

 .(6)من الثالث وتقعان ويضم هذه إىل الباقية
الستثاء خرج األول ابألنه ملا عقب االستثناء  ؛فثنتان ,إال اثنتني ث  إال ثال قوله: أو ثالث  

فكانه  ,وثالث إال ثنتني واحدة ,ثنتنيإال  وقد استثىن من الثالث ثالاث   ,عن كونه مستغرقا  
فكان  ,ن االستثناء األول مستغرقأل ؛ثالث :وقيل .(7)واحدة فتقع ثنتان ثالث إال :قال

 ؛ألن االستثناء األول فاسد ؛طلقة :وقيل .(8)أيضا   فكان لغوا   ,والثاين مرتتب عليه ,ابطال  
. (9)إال اثنتني أنت طالق ثالاث   :ويصري كأنه قال ,الستغراقه فينصرف الثاين إىل أول الكالم



 (.8/92(, الروضة )9/27(, العزيز شرح الوجيز )10/127(, البيان )5/415الوسيط ) (1)
(, الروضة 5/415(. وانظر: الوسيط )9/27وبه أجاب ابن حداد. العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.7/534(, النجم الوهاج )8/92)
 (.8/92(, الروضة )9/27(,  العزيز شرح الوجيز )6/91(, التهذيب )5/415الوسيط ) (3)
 (.9/28العزيز شرح الوجيز ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.5/354(, بداية احملتاج )7/534النجم الوهاج ) (6)
(. وانظر: العزيز شرح الوجيز 8/94(, الروضة )14/200وصححه اإلمام والنووي. هناية املطلب ) (7)

(9/29.) 
 (.9/29. العزيز شرح الوجيز )حيكى عن أيب علي الطربي(, و 14/200هناية املطلب ) (8)
 (.5/355(, بداية احملتاج )9/29ز شرح الوجيز )وهو اختيار القاضي ابن كج. العزي (9)
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للمستثىن منه دون  أن يتعدد االستثناء ويكون األول مستغرقا   :وضابط جراين هذا اخلالف
 .(1)عشرة إال عشرة إال أربعة :كقوله  ,الثاين
إذا زاد املطلق على العدد الشرعي من  ثالث :وقيل .فثنتان ,إال ثالث   أو مخسا   :قوله

 ,أو إىل اململوك وهو الثالث ,واستثىن فهل ينصرف االستثناء إىل امللفوظ به ,الطالق
 :فإذا قال ,فيتبع فيه موجب اللفظ ,ألن االستثناء لفظي ؛إىل امللفوظ به :وجهان أصحهما
ألن الزايدة لغو ال  ؛الثاينوثالث على  ,وقع طلقتان على األصح ,إال ثالاث   أنت طالق مخسا  

 ,إال اثنتني وقع ثالث على األصح مخسا   :ولو قال .(2)فال عربة بذكرها ,سبيل إىل إيقاعها
 .وواحدة على الثاين ,إال ثنتني وقع ثنتان على األصح أربعا   :ولو قال .وواحدة على الثاين

إال  أربعا   :ولو قال .وثنتان على الثاين ,إال واحدة وقع ثالث على األصح أربعا   :ولو قال
فوق  أو عددا   أو سبعا   ستا   :ولو قال .وثالث على الثاين ,وقع واحدة على األصح ثالاث  

فلو قاله  ,واملراد هبذا من ميلك الثالث .(4)وقع الثالث على الوجهني  (3)[االستثناء]ذلك 
ء إىل اليقني أم إىل امللفوظ به قاله يكون اخلالف يف عود االستثنا ,من ميلك طلقتني مثال  

 .(5)الزركشي



, (561) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (1)
 (.7/535النجم الوهاج )

وابألول قال: ابن احلداد, وابن القاص, وصححه الرافعي والنووي. وابلثاين قال: ابن أيب هريرةن  (2)
(, حبر املذهب 5/416(, الوسيط )14/201انظر: هناية املطلب ) وأبو علي الطربي.

(, النجم 8/94(, الروضة )9/30(, العزيز شرح الوجيز )7/65(, حلية العلماء )10/123)
 (.7/535الوهاج )

 يف )ب(: إال ثالاث . (3)
 (.8/94(, الروضة )9/30(, العزيز شرح الوجيز )6/92التهذيب ) (4)
 .(561) للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين صالسراج الوهاج  (5)
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 .(1)ألنه أبقى نصف طلقة فتكمل ؛قوله: أو ثالث إال نصف طلقة فثالث على الصحيح
وجوابه أن  ,فتقع طلقتان جزئلكونه ال يت ؛إن استثناء النصف كاستثناء الكل :والثاين

خيرج ما  ,للتحرمي وتصوير االستثناء بنصف طلقة تغليبا   ,التكميل إمنا يكون يف ظرف اإليقاع
نه عن البوشنجي أ :وقد حكيا يف الروضة وأصلها. (2)إال نصفا   أنت طالق ثالاث   :لو قال
أردت إال نصف طلقة فثالث يف  :وإن قال ,فثنتان (3)أردت إال نصفها :فإن قال ,يراجع

 .(4)وإن مل يكن نية فطلقتان ,األصح
أي على  طالق إن شاء هللا أو إن مل يشأ هللا وقصد التعليق مل يقع قوله : ولو قال أنت

حسنه  ((.فقد استثىن ,من حلف مث قال إن شاء هللا)) :روى ابن عمر ,املذهب
فصار  ,وألن مشيئة هللا تعاىل ال تدري ,(6)صحيح اإلسناد :وقال احلاكم. (5)الرتمذي

يقع الطالق وال يؤثر  :ويف قول. (7)وكذلك عدم املشيئة ,الوصف املعلق عليه جمهوال  
 ,أو إن شاء هللا ,أنت طالق إن شاء هللا :وعلى املذهب ال فرق بني أن يقول  .(8)االستثناء

 :ولو قال. هللا أو مامل يشأ ,أو إذا مل يشأ هللا ,أو إذا شاء هللا ,أو مىت شاء هللا ,نت طالقأف



(. وانظر: الوسيط 14/200قال اإلمام: ))وبه قال األئمة, وهو املذهب((. هناية املطلب ) (1)
 (.7/535(, النجم الوهاج )5/416)

 (.7/535(, النجم الوهاج )6/92(, التهذيب )5/416الوسيط ) (2)
 ب[-339] (3)
 (.8/96وضة )الر  (4)
(, أبواب النذور واألميان, ابب ما جاء يف االستثناء يف اليمني, حيث رقم 3/160سنن الرتمذي ) (5)

(, كتاب األميان والنذور, ابب االستثناء ابليمني, 3/225(, ورواه أيب داود يف سننه )1531)
 (.10/182(, ورواه ابن حبان يف صحيحه )3261حديث رقم )

هذا )) ((, وقال:من حلف على ميني مث قال: إن شاء هللا فإن له ثنياهلفظ: ))رواه احلاكم ب (6)
 (.4/336(( املستدرك )حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هكذا

 (.14/37(, كفاية التنبيه )10/130(,  البيان )5/417(, الوسيط )14/211هناية املطلب ) (7)
 (.8/96(, الروضة )10/130البيان ) (8)
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واحرتز بقوله  ,(1)وقع الطالق يف احلال ,بفتح اهلمزة ,أو إن شاء هللا ,شاء هللانأنت طالق إ
أو  ,أو قصد التربك بذكر هللا تعاىل ,لتعوده هلا ؛إن شاء هللا :عما إذا قال ,وقصد التعليق

فإنه ال يؤثر ذلك  ,حمققا   أو مل يقصد تعليقا   ,اإلشارة إىل أن األمور كلها مبشيئة هللا تعاىل
 .(2)ويقع الطالق
أي وكذا مينع االستثناء انعقاد  مينع انعقاد تعليق وعتق وميني ونذر وكل تصرفقوله: وكذا 

لعموم  ؛أو إذا شاء هللا ,أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء هللا :كقوله  ,تعليق الطالق
العتق  ومينع أيضا   ,فاملعلق أوىل ,وألن التعليق ابملشيئة مينع الطالق املنجز ,من حلف :قوله

 ,أنت حر إن دخلت إن شاء هللا :واملعلق كقوله ,أنت حر إن شاء هللا :يف قوله ,املنجز
ومشل , (3)وسائر التصرفات ,والبيع ,وصحة العفو عن القصاص ,والنذر ,ومينع انعقاد اليمني

 ,(4)وهللا ما فعلته إن شاء هللا :مث قال ,كما لو فعل شيئا    ,إطالقه اليمني تعليقها ابملاضي
وإمنا علق  ,ألنه مل يعلق الفعل على املشيئة :قال ,(6)نه ال حينثأب :(5)وأفىت البارزي

وأن احلاكم لو حلفه على نفي  ,واستشهد بقول األصحاب يف الدعاوى ,(7)[قسمه]



 (.8/96(, الروضة )9/30(, العزيز شرح الوجيز )334احملرر ص ) (1)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين (, 8/96الروضة ) (2)

 (.7/537, النجم الوهاج )(568) ص
 (.9/34(, العزيز شرح الوجيز )334(, احملرر ص )14/228هناية املطلب ) (3)
 .(572) الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين صالسراج  (4)
هو: هو عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة هللا بن املسلم بن هبة هللا بن حساننب حممد بن منصور بن  (5)

أمحد القاضي جنم الدين أبو حممد اجلهين ابن البازي, قاضي محاة, كان إماما , فاضال , فقيها , 
يا , أديبا , حيب الفقراء والصاحلني, درس وأفىت وصنف, وخرج له األصحاب يف املذهب, تويف أصول

 (ه.683وهو متوجه للجح بتبوك سنة )
 (.2/34انظر: طبقات ابن قاضي شهبة )

 (.3/343(, حاشية عمرية على شرح احمللى )7/539النجم الوهاج ) (6)
 و الصواب.يف نسخة أ )امسه( وما أثبته من نسخة ب وه (7)
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فلوال أن االستثناء  ,ويعاد اليمني ,كان انكال    ,وهللا ما غصبته إن شاء هللا :فقال ,الغصب
 .(1)يقع يف املاضي ملا جعلوه انكال  

يف  ألن االستثناء إمنا يعتاد ويعمل ؛اي طالق إن شاء هللا وقع يف األصح :قوله: ولو قال
طلقتك  :ألنه إنشاء يف املعىن كقوله ؛ال يقع :والثاين. أ[/284] (2)األفعال دون األمساء

اي  :بقوله ,وقعت طلقة ,إن شاء هللا اي طالق أنت طالق ثالاث   :ولو قال .(3)وأنت طالق
اي  أنت طالق ثالاث   :ولو قال .(5)لالستثناء ؛(4)[ثالاث  ]أنت طالق  :طالق ومل تقع شيء بقوله

 .(7( )6)فاألصح أنه يقع طلقة ,طالق إن شاء هللا
ألن هذه الصيغة تعليق بعدم  ؛أنت طالق إال أن يشاء هللا فال يف األصح :قوله: أو قال

. (9)وعزاه للنص واختاره القفال, (8)ألهنا توجب حصر الوقوع يف حال عدم املشيئة ؛املشيئة
وأهنا غري معلومة فال حتصل  ,ألنه أوقعه وجعل اخلالص واملخرج عنه املشيئة ؛يقع :والثاين

. (10)فإنه يقع الطالق ,ومل تعلم مشيئته ,أنت طالق إال أن يشاء زيد :كما لو قال  ,اخلالص



السراج الوهاج للزركشي,  (, 3/343(, حاشية عمرية على شرح احمللى )7/539النجم الوهاج ) (1)
 .(572) كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص

(. وصححه الرافعي والنووي. احملرر ص 14/228قال اإلمام: ))وهذا فيه نظر((. هناية املطلب ) (2)
 (.8/98(, الروضة )334)

 (.9/34(, العزيز شرح الوجيز )334(, احملرر ص )14/228هناية املطلب ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
 (.14/229قال اإلمام: ))وهذا بني((. هناية املطلب ) (5)
 (.8/98وبه قطع املتويل. الروضة ) (6)
 (.14/229وقال األصحاب: ال يقع شيء. هناية املطلب ) (7)
(, العزيز شرح الوجيز 6/98ورجحه البغوي. وعرب عنه الرافعي: ))ابألقوى((. التهذيب ) (8)

 (.8/98(, الروضة )9/37)
 (.8/98الروضة ) (9)
 (.8/98وحيكى عن ابن سريج. الروضة )  (10)
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 :قال. إنه املذهب :(3)وصاحب الكايف (2)وقال الروايين ,(1)رجحه العراقيون :قال الزركشي
 :وقال األذرعي. فإن صح كان اخلالف قولني ,(5)هذا قوال   (4)وحكى اإلمام عن الصيدالين

 .(6)اعتمد قوله فإن ذكر أنه أراد شيئا   ,اخلالف فيما يظهر إذا مل يذكر املعلق شيئا  
ألن األصل عدمه وبقاء  ؛أي هل طلق أم ال فال طالق يف طالق فال (7)شك :فصل

وإن مل  ,ويف املطلب مل خيتلف األصحاب يف أنه ال حيرم عليه وطؤها يف هذه احلالة ,النكاح
ويف كالم املاوردي إثبات خالف يف احلل مع اجلزم أبن الطالق  ,(8)يراجع وال جدد النكاح

 .(10)حكاه الزركشي ,(9)ال يقع
ألنه  ,إذا شك يف عدد الطالق أخذ ابألقل عدد فاألقل وال خيفى الورعقوله: أو يف 

 ؛فإن شك يف أصل الطالق راجعها ,ويستحب األخذ ابالحتياط يف الصورتني ,اليقني
أو اثنتني مل  وإن شك يف أنه طلق ثالاث   ,وإن زهد فيها طلقها لتحل لغريه يقينا   ,ليتيقن احلال

. (1)طلقها ثالاث   ,أو مل يوقع شيئا   ,يف أنه أوقع الثالث وإن شك ,غريه زوجا   (11)ينكحها 



 (.7/538(, ورجحه القاضي حسني. النجم الوهاج )8/98روضة )ال (1)
 (.10/151حبر املذهب ) (2)
 (.7/538النجم الوهاج ) (3)
 بعده يف )ب(: حكاية. (4)
 (.14/216هناية املطلب ) (5)
 .(572) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (6)
 الشك لغة : ضد اليقني  . (7)

  الرتدد بني وجود الشيء وعدمه, سواء استوى االحتماالن أو ترجح أحدمها.وهو عند الفقهاء: 
 (.145(, خمتار الصحاح ص )1/36انظر: حترير ألفاظ التنبيه )

 (.14/244هناية املطلب ) (8)
 (.10/272احلاوي ) (9)
 .(576) قيق الطالب: متعب ساعد احلسيين صالسراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حت (10)
 بعده يف )ب(: حىت تنكح. (11)
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إن مل أكن طلقت فهي  :كقوله  ,إمنا حيصل التعيني إبيقاع املشكوك فيه معلقا   :قال الزركشي
على  ألن املشكوك فيه يبقى على الشك زائدا   ؛وال يزول الشك إبيقاعه غري معلق ,طالق
 .(2)ا ه اليقني

فأنت طالق وقال آخر إن مل يكنه فامرأيت طالق  إن كان ذا الطائر غرااب   :قوله: ولو قال
وتعليق  ,واألصل بقاء النكاح ,أي كما لو انفرد ابلتعليق وجهل مل حيكم بطالق واحد

 .(3)اآلخر ال يغري حكمه
صورته أن يقول إن   قوله: فإن قاهلما رجل لزوجته طلقت أحدمها ولزمه البحث والبيان

 ؛فيجب عليه اعتزاهلما إىل أن يتبني احلال ,وإال فعمرة ,فزينب طالق كان هذا الطائر غرااب  
وال خفاء أنه إمنا يلزمه البيان إذا كان  :قال األذرعي, (5)طلقت ال حمالة  (4)[إحديهما]ألن 
 :ولو قال. (6)وله يف ذلكويقبل ق ,ومل يعلم مل يلزمه البيان لفإن جهل أبن طا ,ابحلال عاملا  

فطار ومل يعلم مل يطلق واحدة  ,فعمرة طالق وإن كان محاما   ,فحفصة طالق إن كان غرااب  
 .(7)فال يقع الطالق ابلشك ,ألنه قد يكون غريمها ؛منهما

أي حيرم عليه االستمتاع بكل  قوله: ولو طلق إحديهما بعينها مث جهلها وقف حىت يذكر
 .(8)منهما حىت يتذكر

 ,(1)وبه عرب يف احملرر  (9)يانأي أو النس قوله: وال يطالب ببيان إن صدقناه يف اجلهل
فإن اجلهل مقارن كطالقها يف ظلمة أو من  ,بثم ال حيسن ويعرب املصنف أوال   ,وهو أحسن



 (.7/540(, النجم الوهاج )8/99(, الروضة )9/39(, العزيز شرح الوجيز )10/273احلاوي ) (1)
 .(578) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (2)
 (.8/99(, الروضة )9/39(, العزيز شرح الوجيز )14/244هناية املطلب ) (3)
 يف )ب(: إحدامها. (4)
 (.8/99(, الروضة )9/40(, العزيز شرح الوجيز )6/107(, التهذيب )14/244هناية املطلب ) (5)
 مل أقف عليه. (6)
 (.9/40(, العزيز شرح الوجيز )14/244هناية املطلب ) (7)
 (.9/42(, العزيز شرح الوجيز )6/109(, التهذيب )10/272احلاوي ) (8)
 أ[-340] (9)
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 ,أان املطلقة مل يقنع منه يف اجلواب :وقالت ,وإن كذبتاه وابدرت واحدة .(2)وراء حجاب
 ,بل يطالب بيمني جازمة أنه مل يطلقها ,وإن كان قوله حمتمال   ,نسيت أو ال أدري :بقوله

 .(3)وقضي ابليمني املردودة ,فإن نكل حلفت
أي  قوله: ولو قال هلا وألجنبية إحداكما طالق وقال قصدت األجنبية قبل يف األصح

حمتملة هلذه  ,ألن الكلمة مرتددة بينهما ؛(4)وعرب يف الروضة ابلصحيح, املنصوص بيمينه
ألن  ؛تطلق زوجته :وقيل. (5)أنت طالق :عينها كان كما لو قال لألجنبية :فإن قال ,وهلذه

 :ولو قال :قال البغوي يف الفتاوى. (6)فال يقبل قوله أنه أرادها ,لطالقه األجنبية ليست حمال  
 :ولو حضرات فقالت زوجته ,نها ابلنيةوإمنا ينصرف ع ,طلقت امرأته ,مل أنو بقلِب واحدة

وأمته مع زوجته   .(7)ذكره البغوي ,أردت األجنبية مل يقبل :مث قال ,طلقتك :فقال ,طلقين
 ؛مل يقبل ,أردت الرجل أو الدابة :فقال ,ولو كان معها رجل أو دابة ,كاألجنبية مع الزوجة
 .(8)ألنه ال خملية للطالق

قصدت األجنبية فال على  :وقالأي وهو اسم زوجته  زينب طالق :قوله: ولو قال
 ,ودعواه إرادة غريها خالف الظاهر ,تصريح ابسم زوجته ,زينب طالق :ألن قوله ؛الصحيح

واألصل بقاء  ,ألن التسمية حمتملة ؛يقبل ويصدق بيمينه :والثاين. (9)ويدين فتطلق ظاهرا  



 (: ))إ, صدقناه يف النسيان((.334يف احملرر ص ) (1)
 .(581) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (2)
 (.8/102) (, الروضة9/42(, العزيز شرح الوجيز )10/272احلاوي ) (3)
 (.8/102وقال النووي: ))وهو املنصوص يف اإلمالء, وبه قطع اجلمهور((. الروضة ) (4)
 (.9/42(, العزيز شرح الوجيز )14/272وعليه األكثرون. هناية املطلب ) (5)
 (.8/102(, الروضة )9/42(, العزيز شرح الوجيز )5/421الوسيط ) (6)
 (.4/492(, مغين احملتاج )7/542(, النجم الوهاج )8/102الروضة ) (7)
 (.8/102(, الروضة )9/42العزيز شرح الوجيز ) (8)
(, قال النووي: ))وهو الصحيح الذي قطع به اجلمهور((. الروضة 273-14/272هناية املطلب ) (9)

(8/102.) 
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وظاهره  ,وبه صورها اجلرجاين يف الشايف ,ما إذا مل يرفع يف نسبها :ومراد املصنف .(1)النكاح
 .(2)أنه لو أطلق وقع على الزوجة قاله الزركشي

ألن اللفظ صاحل لكل  ؛إحداكما طالق وقصد معينة طلقت :ولو قال لزوجتيه :قوله
 .(3)منهما فإذا صرفه ابلنية إليها انصرف

 ,(4)ق على إحدامهاأي إذا أرسل اللفظ ومل يقصد معينة وقع الطال قوله: وإال فإحدامها
لشموله ما إذا نوى  ؛(5)وإن مل يقصد معينة: أعم من قول احملرر ,وإال فإحدامها :وقوله

 .(6)إحدامها بعينها أو أطلق أو نوامها معا  
 ,أي يؤمر ابلتبيني إذا نوى واحدة بعينها قوله: ويلزمه البيان يف األوىل والتعيني يف الثانية

 .(7)لريتفع حبسه عمن زال ملكه عنها ؛وابلتعيني إذا مل ينو
 :قال الزركشي. (8)ابحملرمة الشتباه املستباحة ؛قوله: وتعتزالن عنه إىل البيان أو التعيني

 .(9)فإن قلنا تعيني فيتجه عدم االنعزال عنهن ,وهذا إذا قلنا الوطء ليس بتعيني
فإذا امتنع  ,فإن أخر عصى ,رأي يلزمه التبيني أو التعيني على الفو  قوله: وعليه البدار هبما

ظاهره أنه لو استمهل ال  :قال يف املهمات .(10)وال يقنع بقوله نسيت املعينة ,حبس وعزر
ميهل ثالثة  :ألن الروايين قال يف املسلم على أكثر من أربع ؛ميهل :ميهل لكن قال ابن الرفعة



(. وانظر: هناية املطلب 8/102). الروضة وهذا اختيار القاضي أيب الطيب الطربي وغريه (1)
(14/273.) 

 .(587) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (2)
 (.4/492(, مغين احملتاج )7/543(, النجم الوهاج )9/44العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/103(, الروضة )9/44(, العزيز شرح الوجيز )335احملرر ص ) (4)
 (.335احملرر ص ) (5)
 .(589) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (6)
 (.7/543(, النجم الوهاج )8/103(, الروضة )9/44(, العزيز شرح الوجيز )5/421الوسيط ) (7)
 (.7/543(, النجم الوهاج )8/103(, الروضة )9/44العزيز شرح الوجيز ) (8)
 .(590) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (9)
 (.5/361(, بداية احملتاج )7/543(, النجم الوهاج )8/103(, الروضة )335احملرر ص ) (10)
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أما إذا  ,أو أهبم ,وقول ابن الرفعة ينبغي أن يكون حمله إذا طلق مث نسي ,أايم إذا استمهل
فإن امتنع  :قول الرافعي ىعل (2)وقال أيضا  . (1)ا ه فال وجه لإلمهال ,عني ومل يدع النسيان

ا  وهو خمالف ملا سيأيت ,ظاهره أنه جيمع بني نوعي تعزير من احلبس وغريه ,(3)حبس وعزر
ويعزر حلق هللا  ,معىن كالمه هنا أنه حيبس حلق اآلدمي وهو النسوة :قال ابن العماد. (4)ه

 ,وإذا بني يف الصورة األوىل ,حيبس مث يضرب عند ظهور العناد ,تعاىل كاملفلس إذا امتنع
وإذا عني يف الثانية  ,وحتلفه فإن نكل حلفت وطلقتا ,فلألخرى أن تدعي عليه أنك عنيتين

أما الرجعي فال يلزمه أن يبني أو  ,وهذا يف الطالق البائن ,ئةألنه اختيار منش ؛فال دعوى هلا
وينبغي أن يكون حمله مع  :قال الزركشي .(5)ألن الرجعية زوجة ؛يعني يف احلال على األصح

قال يف  ,(7)وهو يف املهمات .(6)ا ه بقاء العدة فإن انقض لزمه يف احلال حلصول البينونة
عن  (8)حكى أبو الفرج الزاز :ال حيتاج إليه فهو مرادهم بال شك وقال البلقيين :التحرير

ا  عامة األصحاب أنه ال جيرب على البيان بل يكتفي ابن يوقف عنهما مجيعا خالفا للقفال
 .(9)ه

وال يسرتد املصروف إىل  ,ألهنما حمبوستان عنده حبس الزوجات ؛قوله : ونفقتهما يف احلال
وفيه ب[/284],وليس يف الشرح والروضة ,(1)قوله يف احلال تبع فيه احملررو  ,(10)املطلقة



 (.7/356همات )امل (1)
 اإلمام األسنوي. (2)
 (.9/44العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.7/356همات )امل (4)
 (.9/44(, العزيز شرح الوجيز )14/273هناية املطلب ) (5)
 .(592) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (6)
 (.7/356همات )امل (7)
 وهو اإلمام السرخسي. (8)
 (.2/736حترير الفتاوى ) (9)
(, النجم الوهاج 8/103)(, الروضة 9/44(, العزيز شرح الوجيز )5/422الوسيط ) (10)

(7/544.) 
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نعمل مبوجبه يف ,ألن األصل بقاء النكاح فيهما ؛إشارة إىل أهنا ال تؤخر إىل البيان أو التعيني
 .(2)حىت يتحقق رافع

وجزم به الرافعي فيما إذا نوى  ,إحداكما طالق :أي بقوله قوله: ويقع الطالق ابللفظ
ألن لفظ  ؛مث عتق على األصح ,وكذا إذا مل ينو معينة ,(3)طالق واحدة بعينها مث نسيها

فإذا عينه عمل  ,لكن حمله غري متعني ,فال بد من احلكم ابلوقوع ,اإليقاع قد وجد منجزا  
وحيسب عدة  التعينيإن مل يعني فعند  :وقيلوإليه أشار بقوله  .(4)ينئذلفظ اإليقاع من ح

ثانية من وقت التعيني على ويف ال ,(5)من حني اللفظ على املذهب ,من بني الطالق فيها
 .(6)األرجح

 ؛(7)فباالتفاق ,للمعينة أما كونه ليس بياان   تعيني :وقيل وال تعيينا   قوله: والوطء ليس بياان  
 ,بل هو إخبار عما قصده أوال   ,والتبيني ليس إىل اختياره ,ألن الطالق وقع على معينة

 ,املوطوءة فعليه احلد (9)[الطالق يف] بعده فإن بني (8)فيطالب ابلبيان ,والوطء ال داللة فيه
فإن  ,وإن بني يف غري املوطوءة قبل ,كوهنا املطلقة  وعليه املهر جلهله ,إن كان الطالق ابئنا  

 ,وال حد للشبهة ,وعليه املهر ,فإن نكل وحلفت طلقتا ,ادعت املوطوءة أنه أرادها حلف
 (11)والشرح (10)للمحرر ووطئ أحدامها فاألصح يف الكتاب تبعا   ,وإذا مل يقصد معينة



 (.335احملرر ص ) (1)
 (.8/103(, الروضة )9/44العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/44العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/103الروضة ) (4)
 (.8/103(, الروضة )9/44(, العزيز شرح الوجيز )14/247هناية املطلب ) (5)
 (.9/44(, العزيز شرح الوجيز )14/247قال اإلمام: ))وهذا غري سديد((. هناية املطلب ) (6)
 (.10/281احلاوي ) (7)
 ب[-340] (8)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (9)
 (.335احملرر ص ) (10)
 (.9/46العزيز شرح الوجيز ) (11)
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ونسبه املاوردي إىل , (2)أنه تعيني :والثاين .كما ال يكون بياان    ا ,أنه ال يكون تعيين (1)والروضة
وإال فيطالب  ,وعلى هذا فال مهر للموطوءة وال مطالبة ,(4)ورجحه مجاعات (3)ألكثرينا

وإن قلنا , إن قلنا يقع الطالق ابللفظ ,فلها املهر ,فإن عني الطالق يف املوطوءة ,ابلتعيني
 ,فينبغي تقييده ابلعاقل ,قلنا إن الوطء تعيني وحيث :قال ابن العماد. (5)فال مهر ,ابلتعيني

 .(6)لعدم متييزه ؛قطعا   فاملتجه أنه ال يكون تعيينا   ,ووطئ ,أما لو أهبم الطالق مث جن
ألنه  ؛أي إذا كان نوى واحدة بعينها إىل واحدة هذه املطلقة فبيان قوله: ولو قال مشريا  

مل  :وكذا لو قال ,الزوجة هذه ابن الطالق يف األخرى :ولو قال ,إخبار عن اإلرادة السابقة
 .(7)أطلق هذه

 :وكذا لو حذف الواو فقال هذه بل هذه حكم بطالقهماقوله: وأردت هذه وهذه أو 
وهذا  :قال اإلمام. (8)هذه مع هذه طلقتا :أو قال ,وأشار بكل لفظة إىل واحدة ,هذه هذه

 :حىت لو قال ,فاملطلقة اليت نواها ال غري ,فأما بينه وبني هللا تعاىل ,فيما يتعلق بظاهر احلكم
ونقل األذرعي عن . (9)عندان أهنما ال تطلقانفالوجه  ,إحداكما طالق ونوامها مجيعا  

قال  ,فهذه ,أو هذه (10)أردت هذه مث هذه :ولو قال .أنه يقع على واحدة :العبادي



 (.8/104الروضة ) (1)
 (.5/422الوسيط ) (2)
 (. وقال: ))وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي هللا عنه((.10/281احلاوي ) (3)
حنيفة واملزين, وأبو إسحاق, حكاه القاضي أبو الطيب عن أيب احلسن قال الرافعي: ))وبه قال أبو  (4)

 (.8/104(, الروضة )9/47((, العزيز شرح الوجيز )املاسرجسي مساعا ورجحه القاضي ابن كج
 (.8/104(, الروضة )9/46العزيز شرح الوجيز ) (5)
 مل أقف عليه. (6)
(, بداية احملتاج 7/545(, النجم الوهاج )2/737(, حترير الفتاوى )10/282احلاوي ) (7)

(5/364.) 
 (.2/737(, حترير الفتاوى )8/105الروضة ) (8)
 (.14/250هناية املطلب ) (9)
 بعده يف )ب(: مث هذه.. (10)
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. (3)القتضاء احلرفني الرتتيب ؛تطلق األوىل دون الثانية :(2)والبغوي (1)القاضي حسني واملتويل
 :فلتكن كقوله ,واعرتض أبنه أعرف بطالق الثانية أيضا   ,وحكى اإلمام هذا عن القاضي

 ,قول القاضي أظهر :وقال املصنف. (5)واحلق هو االعرتاض :قال الرافعي. (4)هذه وهذه
 :فقال ,أما إذا مل ينو فطولب ابلتعيني. (6)وهذا كله إذا نوى عند اللفظ املبهم واحدة معينة

 ,أو مث ,أو ألفا   ,سواء عطف ابلواو ,ولغا ذكر غريها ,إىل واحدة هذه املطلقة تعينت مشريا  
 .(7)وليس له إال اختيار واحدة ,ألنه إنشاء اختيار ؛أو بل

أي ابلبيان  بقيت مطالبتهأي والطالق ابئن  أو إحدامها قيل بيان وتعيني ماتتاقوله: ولو 
 التعيني فعلى وأما يف ,أما يف البيان فبال خالف :قال الزركشي لبيان اإلرثأو التعيني 

 .(9)ا ه أو إحدامها تعني الطالق يف األخرى ,(8)إذا ماتتا سقط التعيني :وقيل ,املذهب
إىل  ,أو من تركة امليتة منهما مرياث زوج ,وعلى األول توقف له من تركة كل واحدة منهما

سواء قلنا يقع  ,مل ترث من املطلقة إن كان الطالق ابئنا   ,فإذا بني أو عني ,أن يبني أو يعني
ورثة  :فقال ,مث إن نوى معينة وبني ,ويرث من األخرى ,الطالق عند اللفظ أو التعيني
فإن حلف فلهم مجيع املهر إن   ,فلهم حتليفه ,وال إرث لك ,األخرى هي اليت أردهتا للطالق



السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد (, 8/106الروضة ) (1)
 .(600) احلسيين ص

 (.6/110التهذيب ) (2)
 (.8/106الروضة ) (3)
 (.14/250هناية املطلب ) (4)
 (.9/49العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/106الروضة ) (6)
, هناية (601) حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين صالسراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق,  (7)

 (.6/476احملتاج )
 (.7/546(, النجم الوهاج )8/109(, الروضة )9/51(, العزيز شرح الوجيز )5/425الوسيط ) (8)
 .(601) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (9)
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 عمال   أيخذونه أيضا   :أحدمها ,ويف النصف الثاين وجهان. (1)وإال نصفه ,كان بعد الدخول
وإن نكل حلفوا ومنع مرياثها  ,ألهنا مطلقة قبل الدخول بزعمهم ؛ال :والثاين. (2)بتصديقه

ألن التعيني إىل  ؛وعني مل يتوجه عليه لورثة األخرى دعوى ,وإن مل ينو معينة ,أيضا  
 .(3)اختياره

ال أي يف الطالق املعني  قوله: ولو مات قبل البيان أو التعيني فاألظهر قبول بيان وارثه
والتعيني  ,أو من غريه ,وقد يقف على مراد مورثه منه ,ألن البيان إخبار ؛أي يف املبهم تعيينه

يقوم  :والثاين. (4)ومات قبل االختيار ,كما لو أسلم على عشر  ,فلم حتلفه فيه ,اختيار شهوة
 (5)رة احملررومقتضى عبا ,وغريمها ,وحق الشفعة ,كما يف الرد ابلعيب  ,مقامه فيهما مطلقا  

ويف . (9)ألن حقوق النكاح ال تورث ؛املنع مطلقا   :والثالث (8)ترجيحه (7)والروضة (6)والشرح
والقوالن يف  ,(10)أن الوارث ال يقوم مقامه يف التعيني بال خالف :املسألة طرق إحداها

فإن مات الزوج قبلها فتعيني الوارث   ,فإن قلنا يقوم مقامه ,وعبارة الكتاب قرينة منها ,البيان
فلورثة األخرى حتليفه أنه ال يعلم أن مورثه  ,وبني الوارث واحدة ,وإن مات بعدمها ,كتعيينه

 ؛ومل حنلفه ,ني الوارث الطالق يف األوىل قبلناهيبتف ,وإن توسط موته بينهما ,طلق مورثتهم



(, العزيز شرح 6/111(, التهذيب )10/232(, البيان )5/425) (, الوسيط10/283احلاوي ) (1)
 (.5/365(, بداية احملتاج )8/109(, الروضة )9/52الوجيز )

 (.4/495(, مغين احملتاج )8/109(, الروضة )9/52العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.5/365(, بداية احملتاج )8/109(, الروضة )8/109(, الروضة )9/52العزيز شرح الوجيز ) (3)
(, 8/109(, الروضة )9/52(, العزيز شرح الوجيز )10/232(, البيان )10/284احلاوي ) (4)

 (.4/495مغين احملتاج )
 (.335احملرر ص ) (5)
 (.9/52العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/109الروضة ) (7)
 (.5/365(, بداية احملتاج )10/232(, البيان )10/284احلاوي ) (8)
 (.4/495(, مغين احملتاج )8/109(, الروضة )14/266هناية املطلب ) (9)
 (.2/739(, حترير الفتاوى )10/232البيان ) (10)
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 ,األوىل حتليفه أنه ال يعلم مورثه طلقهافلورثة  ,وإن بني الطالق يف املتأخرة ,ري نفسهخألنه 
 .(1)ولورثة البائنة حتليفه على البت أنه طلقها

أي من  فامرايت طالق وإال فعبدي حر وجهل منع منهما إن كان غرااب   :قوله: ولو قال
 ؛على الصحيح الذي قطع به اجلمهور ,والتصرف فيه ,واستخدام العبد ,االستمتاع ابملرأة

فإذا  ,(3)وكذا نفقة العبد على األصح إىل البيان (2)ألنه زال ملكه عن أحدمها وعليه نفقتها
 :وقيل. (4)العبد فال ميني عليه على الصحيح فإن صدقه ,قال حنثت يف الطالق طلقت

فإن نكل حلف  ,وإن ادعى العتق صدق السيد بيمينه ,حيلف ملا فيه من حق هللا تعاىل
مث إن صدقته املرأة فال  ,وعتق العبد (6)حنثت يف العتق :وإن قال. (5)وحكم بعتقه ,العبد
 :ولو قال. (7)وحكم بطالقها ,فإن نكل حلفت ,ويف الوجه املذكور وإن كذبته حلف ,ميني

 ,أهنما إن صدقاه بقي األمر موقوفا   :(9)ففي الشامل وغريه ,هما حنثتيعلم يف أأ (8)[مل]
وإن نكل حلف املدعي  ,فإن حلف فاألمر موقوف ,وإن كذابه حلف على نفق العلم

مل  ,ير يف جوابه ال أد :فقال ,وان ادعى أحدمها أنه حنث يف ميينه ,وقضي مبا ادعاه ,منهما



 (.7/546(, النجم الوهاج )2/739(, حترير الفتاوى )8/109الروضة ) (1)
(, الروضة 9/53(, العزيز شرح الوجيز )5/427(, الوسيط )14/266هناية املطلب ) (2)

(8/111.) 
 (.9/53(, العزيز شرح الوجيز )14/266ونسبه اإلمام للشافعي. هناية املطلب ) (3)
 (.2/740(, حترير الفتاوى )10/234(, البيان )6/108التهذيب ) (4)
 (.8/111(, الروضة )9/55وحكاه احلناطي. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 أ[-341] (6)
 (.10/234(, البيان )6/108التهذيب ) (7)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (8)
 (.5/366(, بداية احملتاج )8/111(, الروضة )9/55ذكره الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (9)
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كان   ,فحلف على نفي ما تدعيه ,فإن عرضت عليه اليمني ,ابحلنث يف اآلخر يكن إقرارا  
 .(1)ابحلنث يف اآلخر مقرا  

للتهمة يف إخباره ابحلنث يف الطالق  ؛الوارث على املذهب قوله: فإن مات مل يقبل بيان
أي رجاء خروج القرعة على  بل يقرع بني العبد واملرأةويسقط إرث الزوجة  ,لريق العبد

حكاه  ,الطالق ألهنا غري مؤثرة يف ؛ال يقرع بينهما :وقيل. (2)فإهنا مؤثرة يف العتق ,العبد
قال  ,أنه على اخلالف يف الطالق املبهم بني الزوجتني :والطريق الثاين. (3)اجلرجاين يف الشايف

فإن عكس قبل  ,الوارث حنث يف الزوجة :أ[ إذا قال/285] هذا اخلالف :السرخسي
 .(5)قد قاله غريه وهو متعني :قال املصنف. (4)إلضراره بنفسه ؛قطعا  
 ,أي من رأس املال إن كان التعليق يف الصحة عتقأي خرجت القرعة للعبد  فإن قرع :قوله

 ,وترث املرأة إال إذا كانت قد ادعت احلنث يف ميينها ,ومن الثلث إن كان يف مرض املوت
 .(6)مؤاخذة هلا إبقرارها ؛وكان الطالق ابئنا  

لكن الورع أن يرتك  ,ألن القرعة ال مدخل هلا يف الطالق ؛قوله: أو قرعت مل تطلق
 .(7)املرياث

ا وعلى هذ ,فغريه كذلك ,ألن القرعة مل تؤثر فيما خرجت عليه ؛له: واألصح أنه ال يرققو 
نص الشافعي رمحه هللا صريح يف أنه  :قال البلقيين ,(2)يرق :والثاين. (1)يبقى اإلهبام كما كان



(, النجم الوهاج 8/111(, الروضة )9/55(, العزيز شرح الوجيز )6/108التهذيب ) (1)
(7/546.) 

 (.5/366(, بداية احملتاج )7/546(, النجم الوهاج )9/56العزيز شرح الوجيز ) (2)
(, النجم الوهاج 7/362(, املهمات )8/112(, الروضة )9/56العزيز شرح الوجيز ) (3)

(7/546.) 
السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب (, 9/55العزيز شرح الوجيز ) (4)

 .(605) ساعد احلسيين ص
 (.8/112الروضة ) (5)
 (.5/367(, بداية احملتاج )7/362(, املهمات )8/112(, الروضة )9/56العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.5/367(, بداية احملتاج )2/741(, حترير الفتاوى )7/362(, املهمات )8/112الروضة ) (7)
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وإن قلنا إن  ,ويتصرف الوارث يف العبد كيف شاء ,وعلى هذا يزول اإلشكال .(3)يرق
وإن عكس  ,وورثت املرأة ,احلنث يف ميني العبد عتق (4)[فإن عني]الوارث يقوم مقامه 

 .(5)وحيلفه أنه ال يعلم حنث مورثه فيه ,وللعبد أن يدعي العتق ,فللمرأة حتليفه على البت
 :هو]أن السين  :أحدمها ,يف معىن السين والبدعي اصطالحان الطالق سين وبدعي: فصل

 .(6)ما حيرم إيقاعه :والبدعي .الذي ال حيرم إيقاعه
وال  ,وال صغرية ,طالق مدخول هبا ليست حبامل (7)[:وهو املشهور أن السين :والثاين
 ,أو طهر جامعها فيه ,بغري عوض ,أو نفاس ,طالق مدخول هبا يف حيض :والبدعي .آيسة

 ,واليت ظهر محلها ,وعلى هذا ال سنة و بدعة يف طالق غري املمسوسة ,ومل تنب محلها
 .(8)اثلثا   فتكون قسما   ,سةيوالصغرية واآل

وكان األوىل أن يقول فالبدعي احلرام   ,كما سيأيت  (9)حلصول الضرر به ؛قوله وحيرم البدعي
 .(10)كما عرب به احملرر



(, حترير الفتاوى 7/362(, املهمات )8/112(, الروضة )9/56العزيز شرح الوجيز ) (1)
(2/741.) 

: إن مجهور النقلة قطعوا به(( بداية احملتاج  قاضي شهبة: ))قال شارح التعجيزقال ابن  (2)
(5/367.) 

 (.2/741حترير الفتاوى ) (3)
 يف )ب(: فعني. (4)
 (.8/113(, الروضة )9/56العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.2/741(, حترير الفتاوى )8/3(, الروضة )8/480(, العزيز شرح الوجيز )5/361الوسيط ) (6)
 سقط من )ب(. (7)
(, 8/480(, العزيز شرح الوجيز )6/8(, التهذيب )5/361(, الوسيط )14/6هناية املطلب ) (8)

 (.2/741(, حترير الفتاوى )8/3الروضة )
(, 8/480(, العزيز شرح الوجيز )6/8, التهذيب )(5/361(, الوسيط )14/6هناية املطلب ) (9)

 (.8/3الروضة )
 (.335احملرر ص ) (10)
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إيقاعه يف  :يعين أن احملرم له سببان أحدمها قوله وهو ضرابن طالق يف حيض ممسوسة
طلق امرأته  ,رضي هللا عنهما (2)ألن ابن عمر ؛(1)احليض إذا كانت ممسوسة تعتد ابألقراء

 ,مره فلرياجعها)): عن ذلك فقال  وهي حائض فسأل عمر رضي هللا عنه رسول هللا 
وإن شاء أن يطلقها قبل  ,فإن شاء أمسكها ,مث تطهر ,مث حتيض ,مث ليمسكها حىت تطهر

. (4)والبخاري بنحوه (3). رواه مسلم((لنساءفتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا ا ,أن جيامع
 فتطول عليها املدة واالنتظار. ,فيه أن بقية احليض ال حتسب عن العدة :واملعىن

 ,ضورضيت به بال عوض يف احلي ,إذا سألت الطالق إن سألته مل حيرم :قوله: وقيل
لرضاها  ؛ال حيرم :وقيل. (5)فال يسقط إبسقاطها ,ألن فيه حق هللا تعاىل ؛فاألصح أنه حرام

 .(6)بتطويل العدة
فاالا ُجنااحا ﴿إلطالق قوله تعاىل :  ؛(7)أي يف احليض على املشهور قوله: وجيوز خلعها فيه
يف رضي هللا عنه  (2)لثابت بن قيسأطلق اإلذن  وألن النِب  ,(1)﴾عالاْيه ماا ف يماا اف ْتاداْت ب ه  

 .(3)ووقوعه يف كل شهر غالبا   ,ومل يستفصل مع تكرر احليض ,اخللع



 (.8/4(, الروضة )8/480(, العزيز شرح الوجيز )6/8(, التهذيب )5/361الوسيط ) (1)
هو عبدهللا بن عمر نفيل العدوي, وأمه زينب بنت مضعون, أسلم مبكة مع أبيه قبل بلوغه, كان  (2)

 .( ه 74العابدين, وأحد املكثرين من رواية احلديث, تويف مبكة سنة )من اجملاهدين 
 (.1/323(, الطبقات خليفة خياط )4/140انظر: الطبقات الكربى )

(, كتاب الطالق, ابب طالق احلائض بغري رضاها, حديث رقم 2/1093أخرجه مسلم ) (3)
(1471.) 

مره ( بلفظ: ))5251(, كتاب الطالق, مقدمته, حديث رقم )7/41أخرجه البخاري ) (4)
فلرياجعها, مث ليمسكها حىت تطهر, مث حتيض مث تطهر, مث إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق 

 ((.قبل أن ميس, فتلك العدة اليت أمر هللا أن تطلق هلا النساء
(, الروضة 8/483(, العزيز شرح الوجيز )6/12ورجحه البغوي والرافعي والنووي. التهذيب ) (5)

(8/4.) 
 (.8/4(, الروضة )8/483العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/4(, الروضة )8/483(, العزيز شرح الوجيز )6/12ورجحه البغوي. التهذيب ) (7)
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ألنه مل  ؛ال جيوز على األصح ,يعين أن خمالعة األجنِب يف احليض ال أجنيب يف األصح :قوله
 .(6)ال يكون بدعيا   ,وجيوز أن يقال اخللع كيف فرض :قال اإلمام. (5()4)يصدر برضاها

ألنه يستعقب الشروع يف  ؛ولو قال أنت طالق مع آخر حيضك فسين يف األصح :قوله
 .(8)لوقوعه يف احليض ؛أنه بدعي :والثاين. (7)العدة

 (9)حاصل الشرحني قوله: أو مع آخر طهر مل يطأها فيه فبدعي على املذهب
 ,ملصادفته الطهر ؛فهو سين ,أان إن جعلنا االنتقال من الطهر إىل احليض قرءا   ,(10)وغريمها

إن نظران إىل  ,ففيه الوجهان السابقان ,وهو األظهر ,وإن مل جنعله قرءا   ,والشروع يف العدة
وهو  ,(11)كان بدعيا    ,أو إىل املعىن وهو عدم استعقاب العدة ,هنا كان سنيا    ,زمن اإليقاع

 .(12)األصح املنصوص يف األم
أن  :السبب الثاين للتحرمي ظهر محلقوله: وطالق يف طهر وطئ فيه من قد حتبل ومل ي

حلديث  ؛فيحرم طالقها يف ذلك الطهر ,ومل يظهر محلها ,وهي ممن حتبل ,جيامعها يف طهر



 (.229سورة البقرة آية رقم ) (1)
 األنصاري, وأمه: كبشة بنت يزيد بن زيد.  القيس امرئ بن مشاس نهو: اثبن بن قيس بن  (2)

 .(1/126(, معجم الصحابة )4/140انظر: الطبقات الكربى )
 (.8/3(, الروضة )7/550النجم الوهاج ) (3)
 (.8/483قال الرافعي: ))وبه أجاب القفال, وهو املذكور يف التتمة((. العزيز شرح الوجيز ) (4)
ألنه ال يبذل إال لضرورة فجوز اختالع  ؛من خاصبة االبتداءومنهم من جعل ذلك قال الغزايل: )) (5)

 (.5/362(( الوسيط )األجنِب
 (.14/9هناية املطلب ) (6)
 (.8/5(, الروضة )8/486(, العزيز شرح الوجيز )336احملرر ص ) (7)
 (.7/551(. وقال الدمريي: ))وصححه الروايين((. النجم الوهاج )14/18هناية املطلب ) (8)
 (.8/5(, الروضة )8/486زيز شرح الوجيز )الع (9)
 (.336(, احملرر ص )6/12((. التهذيب )وهو األصح, ونص عليه يف األمقال البغوي: )) (10)
 (.8/5(, الروضة )8/486(, العزيز شرح الوجيز )5/364(, الوسيط )14/18هناية املطلب ) (11)
 (.8/486(, العزيز شرح الوجيز )5/225األم ) (12)
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 :واحرتز بقوله .(3)أو األقراء (2)[احلمل]وألهنا ال تدري عدهتا  ,(1)رضي هللا عنهما ابن عمر
 .(4)عما لو ظهر ,مل تظهر محل :وبقوله ,عن الصغرية واآليسة ,من قد حتبل

الحتمال  ؛أي فيحرم (5)وطهرت فطلقها فبدعي يف األصح فلو وطئ حائضا   :قوله
وصورة  .(7)ألن بقية احليض تدل على عدم العلوق ؛ال :والثاين. (6)العلوق يف احليض

 .(8)ويوجد ذلك من يعتربه ابلغا   ,أن يطقها قبل أن ميسها :املسألة
 :وقيل. (9)كمخالعة احلائض,  جامعها يف الطهر على الصحيحاليت أي  قوله: وحيل خلعها

 .(10)حيرم
ألن عدهتا بوضع احلمل وال  ؛أي حيل وإن كان قد جامعها قوله: وطالق من ظهر محلها

عند مسلم أن رسول هللا  رضي هللا عنهما ويف حديث ابن عمر ,(11)خيتلف املدة يف حقها



اي أيها النِب إذا طلقتم النساء ﴿(, كتاب الطالق, ابب قوله تعاىل: 7/41أخرجه البخاري ) (1)
مره فلرياجعها, مث ليمسكها ( وفيه: ))5251, حديث رقم )﴾فطلقوهن لعدهتن وأحصوا العدة

حىت تطهر, مث حتيض مث تطهر, مث إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن ميس, فتلك العدة 
 ((.هللا أن تطلق هلا النساءاليت أمر 

 يف نسخة أ )حبمل( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (2)
 (.8/5(, الروضة )8/488العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.5/370(, بداية احملتاج )7/551(, النجم الوهاج )2/741حترير الفتاوى ) (4)
 ب[-341] (5)
 (.8/488((. العزيز شرح الوجيز )ملذكور يف التتمةوهو ا, قال الشيخ أبو عليقال الرافعي: ))وبه  (6)
 (.5/370(, بداية احملتاج )8/488(, العزيز شرح الوجيز )336احملرر ص ) (7)
 (.7/552النجم الوهاج ) (8)
 (.5/370(, بداية احملتاج )8/7(, الروضة )336(, احملرر ص )5/364الوسيط ) (9)
 (.7/552(, النجم الوهاج )8/7(, الروضة )8/488والصحيح األول. العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.5/364الوسيط ) (11)
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 واألصح أن طالق من ظهر  .(1)((أو حامال   طاهرا   ,مث ليطلقها ,مره فلرياجعها)): قال
 .(3)وال سين ببدعي  (2)[ليس]محلها 

أي حلديث ابن عمر  سن له الرجعة مث إن شاء طلق بعد طهر قوله: ومن طلق بدعيا  
وأحلقنا به املطلقة يف طهر  ,فسن ذلك يف احليض ,(4)((مره فلرياجعها)) ,رضي هللا عنهما

يف أي طهر شاء من األول  ,ن أراد به إابحة الطالقإ ,بعد طهر :وقوله. (5)جامعها فيه
 :والصحيح. (6)لتأخري إىل الطهر الثاين فهو وجهوإن أراد أنه ال يستحب ا ,والثاين فصحيح

 :قال اإلمام. (8)أنه ال يستحب أن جيامع يف ذلك الطهر :واألصح. (7)أنه يستحب
 ,(10)الكراهة يينبغ :قال املصنف. (9)فال نقول تركها مكروه ,واملراجعة وإن كانت مستحبة

ألهنا كفارة  ؛يرتفع اإلمث ابملراجعة :بل نقل يف تعليقه على الوسيط أن مجاعة من مشاخيه قالوا



(, كتاب الطالق, ابب طالق احلائض بغري رضاها, حديث رقم 2/1093أخرجه مسلم ) (1)
(1471.) 

 سقط من )ب(. (2)
 (.8/488(, العزيز شرح الوجيز )10/136(, البيان )6/13(, التهذيب )5/364الوسيط ) (3)
(, كتاب الطالق, ابب طالق احلائض بغري رضاها, حديث رقم 2/1093أخرجه مسلم ) (4)

(1471.) 
 طهر يف الطالق كان  إذا املراجعة تستحب ال أنه: وجها   احلناطي قال ابن الرفعة: ))وحكى (5)

األول((. كفاية التنبيه  واملذهب احلائض, طالق يف أتكده االستحباب يتأكد ال أو فيه, جامعها
(13/446.) 

 (.5/372(, بداية احملتاج )8/488(, العزيز شرح الوجيز )14/16هناية املطلب ) (6)
(, وانظر: 14/13((. هناية املطلب )أمجع األصحاب على أن االرجتاع ال جيبقال اإلمام: )) (7)

 (.10/79البيان )
(, كفاية 8/5روضة )والوجه اآلخر: يستحب اجلماع ليظهر مقصود الرجعة, والصحيح األول. ال (8)

 (.13/447التنبيه )
 (.14/13هناية املطلب ) (9)
 (.8/5الروضة ) (10)
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ألهنا  ؛وبه يتقوى مذهب مالك يف وجوب املراجعة ,وهو ظاهر :قال ,ورجوع عن املعصية
 .(1)توبة والتوبة واجبة

 :وقال املاوردي .(2)قضية إطالقهم استحباب الرجعة ما بقيت العدة :األذرعيقال  فرع
فإذا طهرت منها سقط استحباب  ,زمان الرجعة مقدر ببقية احليضة اليت طلقت فيها

واحليضة اليت  ,وإن طلقت يف طهر مسها فيه استحب رجعتها يف بقية الطهر ,املراجعة
وجرى عليه  :قال الزركشي .(3)تحباب املراجعةسقط اس ,فإن تركها حىت طهرت منها ,بعده

 .(6)يف شرح التعجيز (5)وابن يونس ,(4)الروايين يف البحر
اف تصال ,وكذا إذ قاله لنفساء أنت طالق للبدعة وقع يف احلال :ولو قال حلائض :قوله

 .(7)طالقهما به
 .(8)أي وال يتوقف على االغتسال أو للسنة فحني تطهر :قوله



, (625) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (1)
 (.7/552النجم الوهاج )

 (.7/552النجم الوهاج ) (2)
 (.10/124احلاوي ) (3)
 (.5/372بداية احملتاج )(, 7/552النجم الوهاج ) (4)
 الفقه بيت من كان.  املوصلي القاسم أبو الدين اتج يونس, بن حممد بن حممد بن الرحيم عبد: هو (5)

 الوجيز, اختصار يف التعجيز: تصانيفه من. بغداد من الغريب اجلانب قضاء ويل. ابملوصل والعلم
 الشافعية طبقات ,(8/191) الكربى الشافعية طبقات: انظر. ه 671 سنة تويف. التعجيز وشرح
 (.1/467) شهبة قاضي البن

, (624) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (6)
 (.5/372بداية احملتاج )

 (.7/6(, هناية احملتاج )4/499مغين احملتاج ) (7)
 (.5/372(, بداية احملتاج )7/6(, هناية احملتاج )4/499مغين احملتاج ) (8)
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 .(1)لوجود الصفة ؛يف طهر مل متس فيه أنت طالق للسنة وقع يف احلال قوله: أو ملن
بل يتأخر  ,ألنه بدعي ؛فال يقع طالقه ,أما لو مسها أجنِب بشبهة ,مل ميسها هو فيه :واملراد

 .(2)وقوعه إىل طهر يشرع يف عدته
 .(3)مث تطهرحيض  بعديعين وإن جامعها فيه مل يقع  قوله وإن مست فحني تطهر

أنت  :يعين إذا قال للطاهرة حتيضقوله: أو للبدعة ففي احلال إن مست فيه وإال فحني 
وإن مل جيامعها مل تطلق  ,طلقت يف احلال ,فإن كان جامعها يف ذلك الطهر ,طالق للبدعة

فإن انقطع لدون  .(4)لدخوهلا يف زمن البدعة ؛فإذا رأت الدم طلقت ,ألنه زمان السنة ؛فيه
فيما  ,ويشبه أن جييء فيه اخلالف :قال الرافعي. (5)قاله املتويل ,أهنا مل تطلقة ابن يوم وليل
ولو جامعها  ,أو مبضي يوم وليلة ,هل تطلق برؤية الدم ,إن حضت فأنت طالق :إذا قال

فهو كابتداء  ,فعليه النزع فإن نزع وعاد ,ب[ احلشفة تطلق/285فبتغيب ] ,قبل احليض
 ,فكذلك وإن كان ثالاث   ,فال حد م فإن كان الطالق رجعيا  وإن استدا ,الوطء بعد الطالق

 .(6)ا ه وال مهر على الصحيح فيهما
أنت طالق  :فإن قال لصغرية أو غري ممسوسة ,ة وبدعةنهذه املسائل فيمن هلا حالتا س :فرع

فكذلك على  ,للبدعة :أو قال ,لرضا زيد :كقوله  ,لتعليللوالالم هنا  ,للسنة وقع يف احلال
 :وقيل. (2)وينتظر زمن البدعة  (1)[أقيتالت]حيمل على  :وقيل. (7)ويلغى الوصف ,الصحيح

 .(3)ال يقع فيهما


 (.7/7(, هناية احملتاج )10/137(, البيان )3/51املهذب ) (1)
, (629) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (2)

 (7/553النجم الوهاج )
 (.7/553(, النجم الوهاج )8/491الوجيز ) (, العزيز شرح6/13التهذيب ) (3)
 (5/373(, بداية احملتاج )10/138(, البيان 6/13(, التهذيب )10/12احلاوي ) (4)
, (629) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (5)

 (7/553النجم الوهاج )
 (.492-8/491العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/12(, الروضة )8/493عزيز شرح الوجيز )ال (7)
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أي ] أنت طالق طلقة حسنة أو أحسن الطالق أو أمجله فكللسنة :قوله: ولو قال
أو   (5)[(4)حىت تنتهي إىل حال السنة ,فال يقع إن كان يف حال البدعة ,للسنة :فكقوله

للبدعة فال يقع إن كانت  :أي فكقوله طلقة قبيحة أو أقبح الطالق أو أفحشه فكالبدعة
 ؛أردت طالق البدعة :فإن قال يف األوىل .(6)حىت تنتهي إىل حال البدعة ,يف حال السنة

ألنه غلظ  ؛وهي يف حال البدعة قبل ,ألنه يف حقها أحسن من جهة سوء حلقها أو عشرهتا
وإن قال يف  .(8)ويدين ,مل يقبل يف الظاهر (7)[السنة]ت يف حال وإن كان ,على نفسه

وإن  ,أن يبني مىت وقع يف احلال ,أو أن أقبح أحواهلا ,حلسن عشرهتا ؛أردت قبحه :الثانية
مل يقبل  ,فقصدت الطالق يف حال السنة ,مثل هذه يف السنة أقبح ,أردت أن طالق :قال

 .(9)يف الظاهر ويدين
ألنه وصف  ؛أي إذا كانت ذات أقراء قبيحة وقع يف احلال ةبدعية أو حسنقوله: أو سنية 

لو فسر كل   :وقال السرخسي. (10)ونفي أصل الطالق ,ابلطالق بصفتني متضادتني فلغيا
وقبيحة من حيث العدد حىت تقع  ,أردت كوهنا حسنة من حيث الوقت :فقال ,كلمة مبعىن



 يف نسخة أ )التوقيت( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (1)
 (.8/12(, الروضة )8/493وهو حمكي عن الشبخ أبو علي. العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/12(, الروضة )8/493. العزيز شرح الوجيز )ابن القطان عن أيب حفص بن الوكيلرواه  (3)
(, العزيز شرح الوجيز 5/468(, الوسيط )14/42(, هناية املطلب )10/140احلاوي ) (4)

 (.8/14(, الروضة )8/497)
 سقط من )ب(. (5)
(, العزيز شرح الوجيز 5/468(, الوسيط )14/42(, هناية املطلب )10/140احلاوي ) (6)

 (.8/14(, الروضة )8/497)
 يف )ب(:سنة. (7)
 (.8/14(, الروضة )8/497يز شرح الوجيز )(, العز 10/141احلاوي ) (8)
 (.8/14(, الروضة )8/497(, العزيز شرح الوجيز )10/141احلاوي ) (9)
(, العزيز شرح الوجيز 5/468(, الوسيط )14/42(, هناية املطلب )10/142احلاوي ) (10)

(8/498.) 
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ألن ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة  ؛وإن أتخر الوقوع ,أو ابلعكس قبل منه ,الثالث
 .(1)أتخري الوقوع

ملا العن عند رسول  (2)ألن عوميرا العجالين ؛أي ليس بدعيا   قوله: وال حترم مجيع الطلقات
قبل أن أيمره النِب  ,طلق ثالاث    هللا

 ,(4)أهنا تبني ابللعان وقبل أن خيربه  ,بفراقها  (3)
واألشهر  ,واألفضل تفريقهن على األقراء ,(5)لنهاه عن ذلك ,ولو كان إيقاع الثالث حراما  

 .(6)ليتمكن من الرجعة أو التجديد إذا ندم ,إن مل تكن ذات أقراء



 .(634) ين صالسراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسي (1)
هو: عومير بن أبيض العجالين األنصاري صاحب اللعان, قال الطربي: هو عومير بن احلارث بن  (2)

بينهما,  زيد بن حارثة اجلد العجالين, هو الذي رمى زوجته بشريك بن مسحاء, فالعن النِب 
 وذلك يف شعبان سنة تسع من اهلجرة.

 (.2/355واللغات )(, هتذيب األمساء 3/1226انظر: االستيعاب )
 أ[-342] (3)
 جاء العجالين رضي هللا عنه عوميرا   أن الساعدي رضي هللا عنه سعد بن سهل عن ماورد إىل يشري (4)

 رجال   امرأته مع وجد رجال   أرأيت عاصم اي: له فقال األنصاري رضي هللا عنه عدي بن عاصم إىل
 ذلك عن عاصم فسأل,   هللا رسول ذلك عن عاصم اي يل سل يفعل؟ كيف  أم فتقتلونه أيقتله
,  هللا رسول من مسع ما عاصم على كرب  حىت وعاهبا املسائل  هللا رسول فكره,   هللا رسول

 عاصم: فقال ؟  هللا رسول لك قال ماذا عاصم اي: فقال عومير جاء أهله إىل عاصم رجع فلما
 أسأله حىت أنتهي ال وهللا: عومير قال, عنها سألته اليت املسألة  هللا رسول كره  قد, خبري أتتين مل

 مع وجد رجال   أرأيت هللا رسول اي فقال الناس وسط  هللا رسول أتى حىت عومير فأقبل, عنها
 صاحبتك ويف فيك هللا أنزل قد:  هللا رسول فقال يفعل؟ كيف  أم فتقتلونه أيقتله رجال   امرأته

 قال فرغا فلما,  هللا رسول عند الناس مع وأان فتالعنا: سهل الساعدي قال, هبا فأت فاذهب
 ابن قال.   هللا رسول أيمره أن قبل ثالاث   فطلقها أمسكتها إن هللا رسول اي عليها كذبت:  عومير

(, كتاب الطالق, ابب من أجاز 7/42. أخرجه البخاري )(املتالعنني سنة تلك فكانت: شهاب
 (. 5259طالق الثالث, حديث رقم )

 (,7/555قال الدمريي: ))وقال أبو حنيفة ومالك: مجع الطلقات بدعة((. النجم الوهاج ) (5)
 (.4/502(, مغين احملتاج )7/555النجم الوهاج ) (6)



                                                                (282)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

للسنة وفسر بتفريقها على أقراء مل يقبل إال ممن  (1)أنت طالق ثالث   :قوله: ولو قال
 ؛مل يقبل ظاهرا   ,وفسر ابلتفريق على األقراء ,أنت طالق ثالاث   :إذا قال يعتقد حترمي اجلمع

أو  ,وكذا يف الثانية ,ولفظه يقتضي تنجيزه يف األوىل ,ألن دعواه تقتضي أتخر الطالق
 ,بتفريقها على األقراء  (2)[وفسر]للسنة  ثالاث   :ولو قال ,وقوعها دفعة إذا صارت إىل السنة

يعين  ,يقبل يف الظاهر ممن يعتقد حترمي اجلمع :وقال املتويل .(3)على املنصوص مل يقبل أيضا  
. (4)من حاله أنه ال يقصد ارتكاب حمظور يف معتقده الظاهرألن  ؛مجع الثالث يف قرء واحد

يف  ممن يعتقد حترمي اجلمع ,وعبارة املنهاج تقتضي القبول ظاهرا   ,(5)يقبل مطلقا   :وقيل
 .(6)للسنة عن املتويل إمنا هو فيما إذا قال ثالاث   ,والروضة ,واملذكور يف الشرح ,الصورتني

. (7)ألنه لو وصل ابللفظ ما يدعيه ال ينتظم ؛أي يف الصورتني قوله: واألصح أنه يدين
وهذا يف غري  .(8)وجمرد النية ال تعمل ,ألن اللفظ مبجرده مل يصلح ملا يدعيه ؛املنع :والثاين

وأما  ,إن مل يقبله ظاهرا   ,أما معتقده فيدين يف الثانية قطعا   ,معتقد حترمي اجلمع يف الصورتني
يعين  ,قاله اجلوهري ,أن نكله إىل دينه :والتدين لغة. بل أوىل ابلتدين ,يف االوىل فهو كغريه



 بعده يف )ب(: أو ثالاث. (1)
 يف )ب(: وفرق. (2)
(, العزيز شرح الوجيز 6/14(, التهذيب )5/369ورجحه الغزايل والبغوي والرافعي. الوسيط ) (3)

(8/501.) 
(. وانظر: العزيز شرح 13/439املذهب((. كفاية التنبيه ) خيالف بعيد قال ابن الرفعة: ))وهذا (4)

 (.8/501الوجيز )
 (.7/555(, النجم الوهاج )8/17وحكاه احلناطي. الروضة ) (5)
 (.8/17(, الروضة )8/501العزيز شرح الوجيز ) (6)
(, النجم 336(. وانظر: احملرر ص )8/18قال النووي: ))وهو الصحيح املنصوص((. الروضة ) (7)

 (.4/503(, مغين احملتاج )7/556الوهاج )
 (.4/503(, مغين احملتاج )7/556(, النجم الوهاج )8/18(, الروضة )336احملرر ص ) (8)
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 ,ننا لهييفهم أن األمر موقوف على تدي ,يف قوهلم يدين :(2)وقال الفارقي. (1)فيما قصد
 .(3)وليس كذلك بل األمر بينه وبني هللا تعاىل

ألنه لو  ؛أنت طالق وقال أردت إن دخلت الدار أو إن شاء زيد :قوله: ويدين من قال
أنت  :أو قال لصغرية ,أردت عن واثق :وقال ,أنت طالق :وكذا إذا قال ,صرح به ال ينتظم

فإنه يدين يف ذلك كله على  ,أردت إذا حاضت وطهرت :مث قال ,طالق للسنة
. (6)أردت إن شاء هللا :مث قال ,أنت طالق :إذا قال ,وال يدين على املشهور. (5)(4)الصحيح

فال  ,أن التعليق مبشيئة هللا تعاىل يرفع حكم الطالق مجلة ,والفرق بينهما وبني سائر الصور
لكن ختصصه حبال دون  ,ال ترفعه ,ومشيئة زيد ,والتعليق ابلدخول ,بد فيه من اللفظ

وإن   ,فيكفي فيه النية ,من معىن إىل معىنوصرف للفظ  ,من واثق أتويل :وقوله .(7)حال
أنه لو  :من الروضة عن فتاوى القفال ,ويف املسائل املنثورة آخر الطالق. (8)كانت ضعيفة



 (.5/1708)الصحاح  (1)
 الصباغ وابن إسحاق أاب لزم. الشافعية شيخ الفارقي, علي أبو علي, بن إبراهيم بن احلسن: هو (2)

 سنة تويف. الفوائد كتاب:  العلمية آاثره من. فُحم د واسط قضاء ويل. والشامل املهذب وحفظ
 طبقات ,(7/57) الكربى الشافعية طبقات ,(19/608) النبالء أعالم سري: انظر. ه 528

 .(1/310) شهبة قاضي البن الشافعية
 .(645) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (3)
(, 6/14وهو ما صرح به العراقيون, والقاضي حسني, والبغوي, والروايين, وغريهم. التهذيب ) (4)

الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق السراج (, 8/18(, الروضة )8/502العزيز شرح الوجيز )
 .(645) الطالب: متعب ساعد احلسيين ص

 (.14/34والوجه اآلخر: أنه ال يدين. قال اإلمام: ))وأقيسهما أنه ال يدين((. هناية املطلب ) (5)
(, مغين احملتاج 7/556(, النجم الوهاج )8/18(, الروضة )8/502العزيز شرح الوجيز ) (6)

(4/503.) 
 (.5/376(, بداية احملتاج )8/18الروضة ) (7)
 (.7/10هناية احملتاج ) (8)
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ال يقبل  ,بل قصدت تفريقها  (1)[حلفت]ما  :مث قال ,حلفت بطالقك أن ال خترجي :قال
وادعى ذلك مل يقع  ,أن ال خترجي حلفت بطالقك ثالاث   :فإن قال. (2)ويدين انتهى ,ظاهرا  

أن يقال للمرأة أنت ابئن  ,ومعىن التدين مع نفي القبول ظاهرا   ,فهي أوىل بعدم القبول ,منه
أو غلب على ظنك  ,وليس لك متكينه إال إذا علمت صدقه ,منه بثالث يف ظاهر احلكم

 ,(4)حكاه املاوردي :ويف التحرمي وجهان. (3)فإن استوى عندها األمران كره هلا متكينه ,ةبقرين
إن   ,ولك تتبعها والطلب فيما بينك وبني هللا تعاىل ,ويقال للرجل ال ميكنك من تتبعها

وهذا هو املراد مبا يروى عن الشافعي رضي  ,إذا راجعتها  (5)[ذلك]وحيل  ,ا  قكانت صاد
إمنا ينفعه قصد هذه األشياء  :وقال املتويل. (6)له الطلب وعليها اهلرب :هللا عنه أنه قال

 ,فإن حدثت له النية بعد الفراغ من الكلمة ,إذا عزم على ذلك قبل التلفظ ابلطالق ,ابطنا  
 .(7)وإن أحدثها يف أثناء الكلمة فوجهان ,فال حكم هلا

أردت بعضهن فالصحيح أنه  :وقال ,نسائي طوالق أو كل امرأة يل طالق :قوله ولو قال
 .كل امرأة يل طالق  :فقال ,تزوجت :وقالت ,ن خاصمتهإال بقرينة أب ال يقبل ظاهرا  

ألن  ؛يعين أن الصحيح أنه إذا مل يكن قرينة ال يقبل ظاهرا   أردت غري املخاصمة :وقال
وإن كانت قرينة  ,(8)[ابلنية]فال يتمكن من صرف مقتضاه  ,ميعهناللفظة عام متناول جل



 يف )ب(: ما طلقتك. (1)
 (.8/198الروضة ) (2)
 (.8/198(, الروضة )8/502العزيز شرح الوجيز ) (3)
حكامها املاوردي دون تصحيح ألحدمها: األول: ال حيرم عليها يف الباطن, تغليبا  لبقاء النكاح.  (4)

 (.10/144رم عليها يف الباطن, تغليبا  لوقوع الطالق يف الظاهر. احلاوي )الثاين: حي
 يف )ب(: لك. (5)
 (.5/375بداية احملتاج ) (6)
 .(647) السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص (7)
 يف )ب(: ابلنذر. (8)
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ألن استعمال العام يف اخلاص  ؛يقبل مطلقا   :والثاين. (1)للقرنية الدالة على صدقه قبل ظاهرا  
وتعبريه ابلصحيح  ,(3)وبه قال أكثر األصحاب ,ال يقبل مطلقا   :والثالث. (2)شائع مشهور

 ؛لكان أحسن ,أردت غري هذه املخاطبة :ولو قال .(4)وليس كذلك ,يقتضي ضعف مقابله
. (5)أردت إيقاع الطالق على من ظنته املخاطبة زوجة قاله الزركشي :ليدخل فيه ما إذا قال
وإن  ,ال يقبل ,مث عزل بعضهن ابلنية ,كل امرأة يل طالق  :أنه إن قال :وعن القاضي حسني

ففي  ,وعلى هذا لو عزل ثنتني من أربع ,عزلت واحدة يقبل :وقال ,نسائي طوالق :قال
 .(6)القبول وجهان

وال  ,كل امرأة يل طالق غريك  :ما يسأل عمن من يقول يف اإلقرار كثريا   :قال السبكي فرع
وإن أخر وال امرأة  ,أنه إن قدم غري مل يطلق ,أ[ والذي استقر رأي عليه/286] ,يقل فيها

وإن أخر إال  ,امرأة يل إال أنت طالق مل تطلق كل  :إن قال ,وهكذا يف إال ,له غريها طلقت
 .(7)أنت وليس له غريها طلقت



(, 8/503(, العزيز شرح الوجيز )5/370الروايين. الوسيط ) واختيار وهو األظهر عند القفال, (1)
 (.8/19الروضة )

(. وانظر: هناية املطلب 7/557(, النجم الوهاج )8/19وقال به ابن الوكيل, وغريه. الروضة ) (2)
(14/54.) 

(, مغين احملتاج 7/557(, النجم الوهاج )5/370(, الوسيط )14/55هناية املطلب ) (3)
 (.7/10احملتاج ) (, هناية4/504)

(, مغين 646السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
 (.4/504احملتاج )

 (. 650السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)
 (.8/19(, الروضة )8/503(, العزيز شرح الوجيز )14/55هناية املطلب ) (6)
االبتهاج يف شرح املنهاج للسبكي, وهو مفقود, إال من كتاب الطهارة إىل كتاب اخللع, فموجود  (7)

 وحمقق.
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 ؛الطالق ابلشروط وهو جائز (1)عقد هذا الفصل وما بعده للكالم يف تعليق: فصل
فإن الشرع ورد  ,وقاسوه على العتق ,(2)(املؤمنون عند شروطهم(): ) هاستأنسوا له بقول
وسواء علقه بشرط معلوم  ,وإذا علق الطالق بشرط مل جيز الرجوع عنه ,بتعليقه يف التدبري

وإذا علق  ,وال حيرم الوطء قبل وجوده ,أو حمتملة ال يقع الطالق إال بوجوده ,احلصول
ألنه غلط  ؛وقع يف احلال ,فسبق لساين إىل الشرط ,أردت اإليقاع يف احلال :مث قال ,بشرط

أردت ذكر  :مث قال ,فأنت طالق :أبن قال ,ري شرطولو ذكر اجلزاء من غ .(3)على نفسه
 ,ها بصريح الطالقباطخوقد  ,ألنه مبهم ؛مل يقبل يف الظاهر ,فسبق لساين إىل اجلزاء ,صفة

أطلق البغوي  ,حبذف الفاء ,إن دخلت الدار أنت طالق :ولو قال. (4)قاله القاضي حسني
وإال محل ه, أردت التنجيز حكم ب :فإن قال ,يسأل :وقال البوشنجي. (5)أنه تعليق :وغريه

أردت  :إن قال :قال البغوي ,إن دخلت الدار وأنت طالق ابلواو :ولو قال. (6)على التعليق
إن   ,وإخبار املصنف أنه عند اإلطالق تعليق بدخول الدار. (8)أو التنجيز وقع (7)التعليق 

ألنه غري مقيد  ؛ه إال بنيتهوال غري  وإن عرفها فال يكون تعليقا   ,كان قائله ال يعرف العربية
 .(9)عنده
 ,أي من الشهر قال أنت طالق يف شهر كذا أو يف غرته أو أوله وقع أبول جزء منه :قوله

أو  ,يف رأس الشهر :وكذا إذا قال ,وإما ابستكمال ما قبله ,أما برؤية هالله يف أول ليلة منه



 ب[-342] (1)
 (.2274(, كتاب األجارة, ابب أجرة السمسرة, حديث رقم )3/92رواه البخاري ) (2)
 (.8/115(, الروضة )9/10يز شرح الوجيز )العز  (3)
 (.8/115(, الروضة )9/10العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/15التهذيب ) (5)
 (.8/115(, الروضة )9/10العزيز شرح الوجيز ) (6)
 بعده يف )ب(: قبل. (7)
 (.6/15التهذيب ) (8)
 (.8/115الروضة ) (9)
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فلو رأوا اهلالل قبل غروب  .(1)أو إذا جاء شهر كذا ,أو استقباله ,أو دخوله ,ابتدائه
 .(2)حيصل ينئذألن أول الشهر ح ؛مل يقع الطالق حىت تغرب الشمس ,الشمس

أو ] ,يف هنار شهر كذا :يعين ولو قال بفجر أول يومف قوله: أو يف هناره أو أول يوم منه
 :ولو قال .(4)يف اليوم األول عند االستهالل]وقع عند طلوع الفجر  (3)[,يف أول يوم منه

يقع عند  :ويف قول]. (6)من ذلك اليوم (5)[وقع عند طلوع الفجر ,أنت طالق يف يوم كذا
  (8)[(7)غروب الشمس من ذلك اليوم

وقع يف  ,أنت طالق يف آخر شهر كذا :أي إذا قال قوله: أو آخره فبآخر جزء من الشهر
 .(9)ألنه اآلخر املطلق ؛آخر جزء من الشهر على األصح


(, العزيز شرح الوجيز 10/183(, البيان )6/46(, التهذيب )14/110هناية املطلب ) (1)
(9/61.) 

 (.8/116(, الروضة )9/61(, العزيز شرح الوجيز )6/46التهذيب ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 (.8/116(, الروضة )6/46(, التهذيب )5/427الوسيط ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
(, العزيز شرح الوجيز 6/46(, التهذيب )5/427الوسيط )(, 14/110هناية املطلب ) (6)

(9/61.) 
 وهذا الشمس, بغروب اليوم ذلك انتهاء على الطالق وقوع يقف: حنيفة أبو قال اإلمام: ))وقال (7)

 ذلك ابنتهاء تعلق موسع, بوقت علق فعل كل:  قال أنه وذلك العبادات, يف له أصل على بناه
 فإن الصالة, أما: البابني مبوضوع جهل وهذا الوقت, آبخر جتب الصالة أن إىل كمصريه  الوقت,

  معارضته ويف حال, على وجه له فهذا يعصي, ال املؤخر أن من أخذا الوقت آبخر وجوهبا ربط
 الصفة, حتقق بعد وقوف وال الصفة, حتقق فمن املعلق, الطالق وقوع مأخذ فأما. أصحابنا كالم
ونفيها((.هناية املطلب  املعصية إثبات يف الناظر ينظر حىت وجوب من مأخوذا   هذا وليس

(14/110.) 
 تكرر يف )ب(. (8)
(, 9/62(,  العزيز شرح الوجيز )337(, احملرر ص )6/46(, التهذيب )5/428الوسيط ) (9)

 (.7/558(, النجم الوهاج )8/117الروضة )
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ألن النصف  ؛أي وهو أول جزء من ليلة السادس عشر أبول النصف اآلخر :قوله: وقيل
أنت طالق يف آخر  :ولو قال ,(2)يقع يف أول اليوم األخري :وقيل .(1)الثاين كل آخر الشهر

 .(3)وعلى الثاين يف أول الشهر السابع ,فعلى األول يقع يف آخر جزء من السنة ,السنة
 ففي مثل وقته من غده إذا مضى يوم فبغروب مشس غده أو هنارا   ولو قال ليال   :قوله

نظر إن قاله ابلليل طلقت عند غروب الشمس  ,إذا مضى يوم فأنت طالق :يعين إذا قال
وإن قاله ابلنهار طلقت إذا جاء مثل ذلك الوقت من  ,إذ به يتحقق مضي يوم ,من الغد

فلو فرض  :قال الزركشي. (4)كان أو متفرقا    متواصال   ,ألن اليوم حقيقة يف مجيعه ؛اليوم الثاين
 .(5)طلقت عند غروب مشس يومه ,انطباق التعليق على أول هنار

أي وإن  فبغروب مشسه فإن قاله هنارا  إذا مضى اليوم فانت طالق  :أي قال قوله: أو اليوم
 .(6)فينصرف إىل اليوم الذي هو فيه ,ألنه عرف ابأللف والالم يوم؛يف ال الق

أنت طالق اليوم طلقت  :ولو قال .(7)إذ ال هنار ,أي وإن قاله لئال يقع شيء وإال لغا :قوله
 .(8)قاله املتويل كان أو ليال    هنارا   ,يف احلال

مل يقع  ,إذا مضى شهر فأنت طالق :أي فإذا قال قوله: وبه أي ابليوم يقاس شهر وسنة
وإال  ,أو انقصا   فإن اتفق قوله يف ابتداء اهلالل طلقت مبضيه اتما   ,حىت ميضي شهر كامل

بقدر ما كان سبق  ,ومن ليلة احلادي والثالثني طلقت أو أمضى ثالثون يوما   ,فإن قاله ليال  
إذا  :ولو قال ,كمل يوم التعليق من احلادي والثالثني بعده  ,وإن قاله هنارا   ,من ليلة التعليق



(, التهذيب 5/428) (. وانظر: الوسيط9/62وبه قال ابن سريج. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/117(, الروضة )6/46)

 (.9/62(, العزيز شرح الوجيز )6/46التهذيب ) (2)
 (.7/558(, النجم الوهاج )9/62العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (, 8/119(, الروضة )9/63(, العزيز شرح الوجيز )337(, احملرر ص )14/111هناية املطلب ) (4)
 (. 656ب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتا (5)
 (,9/63(, العزيز شرح الوجيز )337(, احملرر ص )14/111هناية املطلب ) (6)
 (.8/119(, الروضة )9/64العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/64ذكره الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (8)
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طلقت  ,إذا مضت السنة :وكذا لو قال ,ذا انقضى الشهر اهلاليلطلقت إ ,مضى الشهر
مل تطلق حىت  ,إذا مضت سنة ابلتكبري :وإن قال ,وإن كانت قليلة ,مبضي بقية السنة العربية
وإن انكسر حسب أحد عشر  ,إن مل ينكسر الشهر األول ,ابألهلة متضي اثىن عشر شهرا  

 .(1)الثالث عشر وكملت بقية األول من ,بعده ابألهلة شهرا  
وقع يف أي إىل أمس  إليه أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع يف احلال مستندا   :قوله

 .(2)ويلغو الوصف ,ألنه أوقع الطالق يف احلال ؛أي على األصح احلال
 .(3)فإذا مل يكن استناده وجب أن ال يقع ,مستندا   ألنه إمنا أوقع طالقا   ؛لغو :قوله: وقيل

فاملذهب  ,أردت إيقاعه أمس :عما إذا قال ,وقصد أن يقع يف احلال :واحرتز بقوله
 .(5)ال يقع شيء :ويف قول. (4)ون الوقوع يف احلالاملنصوص وبه قطع األكثر 

أي ويكون عدهتا من الوقت  قوله: وقصد أنه طلق أمس وهي اآلن معتدة صدق بيمينه
وإال  ,إن صدقته قبل :وقيل. (6)فالعدة من وقت اإلقرار ,إن صدقته وإن كذبته ,الذي ذكره

 .(7)وحيكم عليه بطالقني الذي أنشأه والذي أقر به ,فالقول قوهلا يف أنه أنشأ الطالق
 :يعين إذا قالوإال فال   (8)قوله: أو قال طلقت يف نكاح آخر فإن عرف صدق بيمينه

 أو أن زوجا آخر طلقها يف نكاح ,مث جددت نكاحها ,أردت أين طلقتها أمس وابنت
وصدقته املرأة يف إرادته  ,أو أقام بذلك بينته ,وطالق فيه ,فإن عرف نكاح سابق ,سابق



(, العزيز شرح الوجيز 6/47(, التهذيب )5/429(, الوسيط )14/114هناية املطلب ) (1)
 (.7/559(, النجم الوهاج )8/119(, الروضة )9/64)

 (.8/120(, الروضة )6/48(, التهذيب )14/115هناية املطلب ) (2)
 (.8/120(, الروضة )9/66إسحاق. العزيز شرح الوجيز ) أيب إىل الزاز الفرج أبو ونسبه (3)
 (.7/560(, النجم الوهاج )8/120(, الروضة )9/66(, العزيز شرح الوجيز )10/192البيان ) (4)
(, العزيز 10/192(, وحكاه الربيع. البيان )5/439قال الغزايل: ))وهو األقيس((. الوسيط ) (5)

 (.8/120(, الروضة )9/66شرح الوجيز )
 (.8/121(, الروضة )9/67العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/121(, الروضة )9/67وهو قول القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز ) (7)
 أ[-343] (8)
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وإن مل يعرف نكاح سابق  .حلف ,إمنا أردت إنشاء طالق اآلن :وإن كذبته وقالت ,فذاك
وفيه حبث , (1)وحكم بوقوع الطالق يف احلال ,ومل يقم بينة على ذلك مل تصدق ,وطالق
وبعض  ,(3)واقتصر عليه يف الروضة ,(2)وال يقع الطالق ,أنه يصدق إن كان حمتمال   :لإلمام

أو تعذر الرجوع  ,مل أرد شيئا   :وبقي من أحوال املسألة ما إذا قال ,(4)نسخ الشرح الكبري
والصحيح وقوع الطالق  ,وهو عاجز عن التفهيم ابإلشارة ,أو خرس ,أو جنون ,إليه مبوت
 .(5)يف احلال

وإن وإذا ومىت ومىت ما وكلما وأي  أي منكن  : وأدوات التعليق من كمن دخلتقوله 
وكان -وهي أم الباب  (إن) :وهو ,هذه الصيغ منها ما موضوع للتعليق كأي وقت دخلت

 (كلما)يف  (كل)و ,ومنها ما هو يف معناه كالباقي ملا فيها من العموم ,-(6)ينبغي تصديرها
 .(7)منصوب على الظرفية

يعين إذا كان  إن علق إبثبات يف غري خلع إال أنت طالق إن شئت وال يقتضني فورا  قوله: 
ومل يشرتط وجود  ,ب[ الفور/286مل يقتض شيء من هذه الصيغ ] ,التعليق إبثبات فعل

ن أب ,بتحصيل مال ,أن يكون التعليق :إال يف مسألتني إحديهما ,املعلق عليه يف اجمللس
والضمان إذا  ,فإنه يشرتط الفور يف اإلعطاء ,أو إذا أعطيتين ألفا   ,أن ضمنت يل ألفا   :يقول

بل من  ,وإال ملا ختلفت ,واقتضاء الفورية ليس من وضع الصيغة ,علق هباتني الصيغتني
أن  :والثانية .ن يكون من غري مرتاخ عن اإلجيابأألن القبول ال بد  ؛املعاوضة يقتضي ذلك



 (8/121(, الروضة )9/67(, العزيز شرح الوجيز )6/48(, التهذيب )14/119هناية املطلب ) (1)
 (.14/119هناية املطلب ) (2)
 (.8/121الروضة ) (3)
 (.9/67العزيز شرح الوجيز ) (4)
(, بداية احملتاج 7/560(, النجم الوهاج )8/121(, الروضة )9/67العزيز شرح الوجيز ) (5)

(5/380.) 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد 7/562النجم الوهاج ) (6)

 (. 663احلسيين ص )
 (.9/74(, العزيز شرح الوجيز )6/57التهذيب ) (7)
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ألنه متليك على  ؛ا فإنه يعترب مشيئتها على الفورأبن أو إذ ,يعلق الطالق مبشيئتها
بل مثله إذا شئت خبالف مىت  ,وحصره االستثناء يف أن مردود :قال الزركشي .(1)األصح
 .(2)شئت

بل إذا  ,بتكرر الفعل ,أي وال يقتضي شيء منها بعدد الطالق إال كلما قوله: وال تكرارا  ]
إال كلمة   .(3)وال يؤثر وجوده مرة اثنية واثلثة ,ينحل اليمني ,وجد الفعل املعلق عليه مرة

 . (5)[ (4)فإهنا تقتضي التكرار ابلوضع واالستعمال ,كلما
أي إن   إذا طلقتك فأنت طالق مث طلق أو علق نصفه فوجدت فطلقتان :قوله: ولو قال
 ,سواء طلق بصريح أو كناية مع النية ,واألخرى املعلقة ,هبا أحديهما املنجزة كانت مدخوال  

مل أرد التعليق إمنا  :فلو قال ,واثلثة ابلتعليق ,فلو طلقها طلقتني وقعت طلقتان ابلتنجيز
وإذا مل يكن  ,أردت أين إذا طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة مل يقبل يف الظاهر ويدين

حىت لو نكحها بعد ذلك فال يقع شيء آخر  ,وقع املنحز وحيصل البينونة ,هبا مدخوال  
فكذلك  ,ولو خالعها وهي مدخول هبا أو غريها ,ال جييء اخلالف يف عود احلنث ,وطلقها

وإن  ,احنلت اليمني مث إن جعلنا اخللع طالقا   ,ال يقع الطالق املعلق حلصول البينونة ابخللع
مث طلق أي بنفسه فلو وكل فطلق وكيله مل تطلق إال طلقة  :وقوله .(6)مل ينحل جعلناه فسخا  

 :(9) ]فيما إذا قال[ لكنه قال (8)جزم به املاوردي :قال الزركشي. (7)ألنه مل يطلقها ؛الوكيل


 (.8/128(, الروضة )9/74(, العزيز شرح الوجيز )14/124هناية املطلب ) (1)
 (. 669السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (2)
 (.8/128(, الروضة )9/74(, العزيز شرح الوجيز )6/58التهذيب ) (3)
 )مىت أن ووجهاا  التكرار, يقتضيان ما( )مىت و , )مىت( أن وجها , احلناطي قال النووي: ))وحكى (4)

 (.8/128ضعيفان((. الروضة ) شاذان ومها , )مىت( دون تقتضيه ما(
 سقط من )ب(. (5)
 (.14/74(, كفاية التنبيه )129-8/128(, الروضة )9/75العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/63(, النجم الوهاج )14/74(, كفاية التنبيه )8/128الروضة ) (7)
 (.10/202)احلاوي  (8)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (9)
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وكذا نص عليه يف  ,طلقت طلقتني ,مث فوض إليها فطلقت نفسها ,نت طالقأإن طلقتك ف
وإن  ,فتطليق الوكيل ليس بتطليق املوكل ,ألان جعلنا التفويض توكيال   ,وفيه إشكال ,(1)األم

أي جمموع طالقها مع  ,ألن التطليق هو قول الزوجة ؛وهو األصح فكذلك, جعلناه متليكا
 .(2)فلم يوجد من الزوج تطليق على كل تقدير ,التمليك

أما الثالث يف  طلقةويف غريها  يف ممسوسة (3)[فثالث]قوله: أو كلما وقع طالقي فطلق 
وبوقوع  ,اثنيةفيقع بوقوع االوىل  ,فألن كلما تقتضي التكرار ,يعين املدخول هبا ,املمسوسة

وكان األوىل  ,فألهنا تبني ابألوىل ,وأما وقوع الواحدة يف غري املدخول هبا .(4)الثانية اثلثة
مث طلقها  ,كلما طلقتك فأنت طالق  :ولو قال .(5)للمصنف أن يذكر قيد الدخول يف األوىل

 .(7)ثالث :وقيل. (6)وقع طلقتان على الصحيح
وإن ثالثة  (8)واحدة فعبد حر وأن ثنتني فعبدان قوله: ولو قال وحتته أربع إن طلقت

ألنه طلق واحدة واثنتني  ؛عتق عشرة أو مرتبا   معا   فطلق أربعا   فأربعا   فثالثة وإن أربعا  
وكذلك احلكم لو علق إبذا أو مىت أو  ,وهذه األعداد إذا مجعت بلغت عشرة ,وأربعا   وثالاث  
أي من  :وقوله فعبد حر .من نسائي :وال خيفى أن قول املصنف إن طلقت واحدة .(9)مهما



 (.5/274األم ) (1)
 (. 675السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (2)
 يف نسخة أ )قبلت( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (3)
 (14/76(, كفاية التنبيه )9/77العزيز شرح الوجيز ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد 337احملرر ص ) (5)

 (. 677احلسيين ص )
 (14/76(, كفاية التنبيه )9/77العزيز شرح الوجيز ) (6)
, واألول أصح((. كفاية القاضي ابن كج عن القاضي أيب حامد وغريه كاهوحقال ابن الرفعة: )) (7)

 (.14/76التنبيه )
 بعده يف )ب(: فحران. (8)
 (.8/133(, الروضة )9/79(, العزيز شرح الوجيز )338(, احملرر ص )5/433الوسيط ) (9)



                                                                (293)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

قال . (2)والرجوع يف تعيني العبد إليه :فعيقال الرا (1)وقد صرح به يف احملرر ,عبيدي
فإن فائدة ذلك  ,جيب أن يعني كما يعني ابلواحدة والثنتني وابلثالث وابألربع :الزركشي

 ,تصويره العطف ابلواو :(4)وقال. (3)ال سيما مع التباعد ,تظهر يف االكساب إذا طلق مرتبا  
 ,وإذا طلق الثانية مل يعتق هبا شيء ,مث تطلق األوىل فيعتق عبد ,وقيد يف املسألة فلو عطف

وال يوصف  ,بل علق أبن ,ألنه مل يعلق حبرف يقتضي التكرار حكما   ؛دةال بوصف الواح
وال يصدق بعده  ,فإذا طلق الثالثة صدق وصف االثنتني ,ألن األوىل قد عدت ؛املرأتني

 .(5)فال يعتق إال ثالثة ,وصف الثالثة وال األربعة
إذا أتى بصيغة كلما يف كل  (7)أي (6)قوله : ولو علق بكلما فخمسة عشر على الصحيح

 اثنيةوإذا طلق  ,فيعتق ,وهي تطليق واحدة ,ألنه إذا طلق واحدة حصلت صفة ؛مرة
وإذا  ,فيعتق ثالثة ,وطالق اثنتني ,الثانيةوهي  ,طالق واحدة مرة وأخرى ,حصلت صفتان

فيعتق  ,وطالق ثالث ,طالق واحدة مرة أخرى وهي الثالثة ,طلق اثلثة حصلت صفتان
وطالق اثنتني ومها الثالثة  ,وإذا طلق الرابعة حصلت ثالث صفات طالق الرابعة ,أربعة

ال يشرتط  :وقال يف املهمات. (8)واجملموع مخسة عشر ,وطالق أربع فيعتق سبعة ,والرابعة



 (.338احملرر ص ) (1)
 (.9/81العزيز شرح الوجيز ) (2)
(, مغين 678السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (3)

 (. 4/511احملتاج )
 اإلمام الزركشي. (4)
 (. 678السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)
 عشر سبعة يعتق أنه: والثاين عشرة, يعتق أنه: القطان ابن عن: ويقابل الصحيح وجوه: أحدها (6)

 (.4/511تاج )(, مغين احمل9/80عبدا . العزيز شرح الوجيز ) عشرون يعتق: عبدا , والثالث
 ب[-243] (7)
(, كفاية التنبيه 2/750(, حترير الفتاوى )9/80(, العزيز شرح الوجيز )5/434الوسيط ) (8)

(14/79.) 
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قال . (1)ر فيهما التكرارألن الثالثة واألربعة ال يتصو  ؛تكرار كلما إال يف األول والثاين خاصة
وإمنا  ,الصورة اليت ذكرها ال أييت فيها إال وجه اخلمسة عشر والسبعة عشر :ابن العماد

وإطالق املصنف قد يوهم أنه لو أتى  ,حلكاية اخلالف ؛صورها الرافعي واألصحاب كذلك
صح ألوا ,أنه يعتق مخسة عشر ,وابن فيما بعدها كما هي صورة التنبيه ,بكلما يف األويل

 .(2)فيها أنه يعتق ثالثة عشر
وله: ولو علق بنفي فعل فاملذهب أنه إن علق ابن كان مل تدخلي وقع عند اليأس من ق

ألن أدوات التعليق كلها  ؛الدخول أو بغريها فعند مضي زمن ميكن فيه ذلك الفعل
واعلم أن الشافعي رمحه هللا  ,فإهنا للرتاخي (إن)فظة لإال  ,تقتضي الفور يف طرف النفي

أنه إمنا يقع الطالق إذا حصل اليأس  ,إن مل أطلقك فأنت طالق :تعاىل نص فيما إذا قال
  (3)[ميكن]أهنا تطلق إذا مضى زمن  ,إذا مل أطلقك فأنت طالق :وفيما إذا قال ,عن التطليق

قوالن فيهما ابلنقل  :وقيل. (4)وهو املذهب يف الصورتني ,فلم يطلق ,أن يطلق فيه
. كما لو علق هبما الطالق على مال  ,ن الفوريقتضيا (أن)و (إذا)أن  :أحدمها ,والتخريج

وعليه مشى  ,وأشار احلناطي إىل طرد اخلالف يف بقية األدوات. (5)أهنما للرتاخي :والثاين
ويف معناه التعليق بنفي  :ألن الرافعي قال ؛(6)ومل خيصص اخلالف ابلتطليق ,املصنف

فيحكم بوقوع  ,وال شك أن املوت أظهر أسباب اليأس .(7)الدخول والضرب وسائر األفعال
 ؛وال حيصل اليأس فيما إذا علق بنفي التطليق ابجلنون ,الطالق قبيل موت أحد الزوجني


 (.7/382املهمات ) (1)
 (.4/511(, مغين احملتاج )2/750انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 يف )ب(: ميلكه. (3)
 (.7/566(, النجم الوهاج )8/133(, الروضة )9/81(, العزيز شرح الوجيز )5/434الوسيط ) (4)
وهذا القول والطريقة أخرجهما ابن أيب هريرة. السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق  (5)

 (. 7/566(, النجم الوهاج )8/133(, الروضة )684الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق 8/133(, الروضة )9/81رح الوجيز )العزيز ش (6)

 (.684الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.9/81العزيز شرح الوجيز ) (7)
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فإن كان املعلق به  ,فإن مات قبل اإلفاقة حكم بوقوع الطالق قبيل اجلنون ,الحتمال اإلفاقة
ألن ضرب اجملنون يف  ؛وإن اتصل ابملوت ,فاجلنون ال يوجب اليأس ,الضرب وسائر األفعال

 .(1)كضرب العاقل على الصحيح  ,حتقيق الصفة ونفيها
 :قال الرافعي ,فإذا مضى اليوم ومل يطلق ,نت طالقأإن مل أطلقك اليوم ف :لو قالفروع 

. (2)ينئذحلصول اليأس ح ؛على الصحيح بوقوع الطالق قبيل غروب الشمس حيكم تفريعا  
فإذا مضى زمن ميكنه  ,نت طالقأطالقك أو إن سكت عن طالقك ف تركتإن  :ولو قال

وإن طلقها يف احلال مث سكت ففي مسألة أن  ,أ[ يطلق طلقت/287أن يطلق فيه فلم ]
 .(3)الحنالل اليمني ؛تطلق أخرى وال يطلق بعد ذلك :ويف الثانية ,تركت مل يقع أخرى

أي سواء   أنت طالق إن دخلت أو أن مل تدخلي بفتح أن وقع يف احلال :ولو قال :قوله
ألن  ,(5)ألن املفتوحة للتعليل ال للتعليق والتقدير ؛(4)أم ال وجزم به يف احملرر ,كان حنواي  

. (7)﴾أاْن كاانا ذاا ماال  وابان نيا ﴿قال تعاىل:  ,(6)مل فحذف الالم وحذفها فصح وألن ,دخلت
ورجح الرافعي يف الشرح يف التعليق بنفي الفعل احلمل , (8)يرفعه بل يؤكدهوتعليل املنجز ال 

ورجح املصنف احلمل  .(9)قصدت التعليق :إذا قال ,فيمن ال يعرف العربية ,على التعليق
قلت ال يف غري حنوي فتعليق يف األصح فقال  ,على التعليق فيمن ال يعرف العربية مطلقا  

أنه  والظاهر ,ألنه ال يفرق بني املفتوحة واملكسورة ؛أي فال يقع حىت يوجد الصفة وهللا أعلم



 (.8/136(, الروضة )9/85(, العزيز شرح الوجيز )5/435الوسيط ) (1)
 (.9/71العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/134(, الروضة )9/71العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.338احملرر ص ) (4)
 (.7/566(, النجم الوهاج )9/85العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (. 688السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (6)
 (.14سورة القلم آية رقم ) (7)
 (.4/30حاشية البجريمي على شرح احمللى ) (8)
 (.9/85العزيز شرح الوجيز ) (9)
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 ,واحدة إبقراره ,وقع طلقتان ,بفتح أن ,أنت طالق إن طلقتك :ولو قال. (1)يقصد التعليق
أنت طالق إذا  :ولو قال. (2)واملعىن أنت طالق ألين طلقتك ,وواحدة إبيقاعه يف احلال
 (4)[مييز]فإن مل  :قال الرافعي. (3)فإن معناها لدخولك الدار ,احلالدخلت الدار طلقت يف 

 (5)كما لو مييز بني إن وأن وهللا أعلم  ,فيمكن أن يكون احلكم ,بني إذ وإذا
فإن كان  (6)احملرر فأنت طالق كما قاله يف إن كنت حامال   :أي قال علق حبمل: فصل

كذا قااله يعين   :قال الزركشي. (7)أي الطالق يف احلال لوجود الشرط محل ظاهر وقع
والذي صرح به الشيخ أبو حامد  (12)(11)واملتويل (10)وتبعا للبغوي (9)والنووي (8)الرافعي

 ,أنه ال يقع يف احلال وينتظر الوضع (15)وغريهم من أهل الطريقني (14)والغزايل (13)واملاوردي


 (.9/85وحكاه الرافعي عن الشيخ أبو حامد. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.14/140(, كفاية التنبيه )8/137(, الروضة )9/86العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.14/140(, كفاية التنبيه )8/137الروضة ) (3)
 يف )ب(: ميكن. (4)
 (.9/86العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.338احملرر ص ) (6)
 (.6/19(, التهذيب )5/436(, الوسيط )10/148احلاوي ) (7)
 (.9/87العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.8/138الروضة ) (9)
 (.6/19التهذيب ) (10)
 (. 690السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (11)
 على بناء رجالن به يشهد أو ذلك, على الزوج ويصدقها الزوجة تدعيه أن احلمل: بظهور املراد (12)

 فإنه امرأة بوالدة شهدن لو كما  بذلك يقع ال الطالق ألن نسوة؛ أربع بقول ال يعلم احلمل أن
 (.4/514(, مغين احملتاج )2/753النسب. حترير الفتاوى ) يثبت

 (.10/148احلاوي ) (13)
 (.5/436الوسيط ) (14)
قال األذرعي: ))وهو مقتضى إطالق العراقيني((. السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق,  (15)

 (. 690حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
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ففي الروضة والشرح عن . (1)ويصدقها أما لو شهد به أربع نسوةأن تدعيه  :واملراد بظهوره
 .(2)أهنا ال تطلق ألن الطالق ال يقع بقول النسوة :فتاوي القفال

فإن ولدت لدون ستة أشهر من التعليق ابن  أي وإن مل يكن احلمل ظاهرا   قوله: وإال
 .(3)حني التعليق أي وكوهنا كانت حامال   وقوعه

يعين إذا  فال منه حدوثه بهأو بينهما ووطئت وأمكن ]أو ألكثر من أربع سنني  :قوله
وأن  ,عند التعليق حتققنا أهنا ما كانت حامال   ,(4)[أتت بولد ألكثر من أربع سنني

 ,وإذا أتت به ألكثر من سته أشهر ,ألن مدته ال تزيد على أربع سنني ؛مل يقع (5)الطالق
مل يقع  ,فإن كانت توطأ وكان بني الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر ,وألقل من أربع سنني

 :وهذا معىن قوله ,واحتمال حدوثه من الوطء ظاهر ,ألن األصل بقاء النكاح ؛الطالق
 .(6)وأمكن حدوثه به

يعين وإن مل توطأ بعد التعليق أو وطئت وكان بني الوطء والوضع  قوله: وإال فاألصح وقوعه
احلمل يف بني فقوالن أو وجهان أظهرمها الوقوع لت :قال الرافعي .(7)دون ستة أشهر

ووطئت  :وقوله .(9)ألن األصل بقاء النكاح واالحتمال قائم ؛ال يقع :والثاين. (8)الظاهر



(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, 4/514(, مغين احملتاج )2/753حترير الفتاوى ) (1)
 (. 690حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (.8/149(, الروضة )9/98عزيز شرح الوجيز )ال (2)
 (.338(, احملرر ص )6/19(, التهذيب )5/436(, الوسيط )14/44هناية املطلب ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
 أ[-344] (5)
(, النجم الوهاج 8/138(, الروضة )9/87(, العزيز شرح الوجيز )14/44هناية املطلب ) (6)

(7/567.) 
 (.7/567(, النجم الوهاج )8/138(, الروضة )6/19التهذيب ) (7)
 (.9/87العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.7/567(, النجم الوهاج )8/138(, الروضة )9/87العزيز شرح الوجيز ) (9)
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وإذا مل يكن . زوج ومن غريهللشموله كونه من ا .(1)وهلا زوج يغشاها :أحسن من قول احملرر
ألن  ؛وال حيرم االستمتاع ,فاألصح أنه ال جيب التفريق بينهما ,عند التعليق احلمل ظاهرا  

 .(2)األصل عدم احلمل وبقاء النكاح
وقع  ,فإن كانت يف سن ال حيتمل احلبل ,فأنت طالق إن كنت حائال   :إذا قال فرع:

أو  ,وإال فإن ولدت ألكثر من أربع سنني من وقت التعليق وقع عنده ,(3)الطالق يف احلال
 ,أو كان بني الوطء ,وإن كان ملا بينهما فإن مل يطأها الزوج ,(4)فال ,ألقل من ستة أشهر

ها أرب ال حرم الوطئ إال أن يستيواذا علق ابحل وإال وقع ,(5)والوضع دون ستة أشهر مل يقع
 .(6)صح فيهماحبصته على األ

 أو مرتبا   أي معا   نثى فطلقتني فولدهتماأبذكر فطلقة أو  ن كنت حامال  إ :ن قالإو  :قوله
وإن ولدت أحدمها . (7)أي لوجود الصفتني وقع ثالثومل يزد ما بينهما على ستة أشهر 

 ,وتوقف األخرى حىت تبني حاله ,وقعت طلقة خنثىولدت  وإن ,وقع ما علقه عليه
وشرط الوقوع أن يكون يف  ,وأما الوقوع فمن اللفظ ,وتنقضي العدة يف مجيع الصور ابلوالدة

وذلك بعد  ,ومها إن علق هبما ,أو أنثى إن علق هبا ,أن علق به ا  ذكر  ,بطنها عند النطق
 .(9)ألن التصوير يف اجلمع بني التعليقني ؛أو أنثى الصواب الواو :وقوله .(8)أربعة أشهر



 (.338احملرر ص ) (1)
 والقاضي حامد, أبو الشيخ قال وهبذا الرتدد, موضع يف للتحرمي والوجه اآلخر: يفرق بينهما, تغليبا   (2)

 (.8/138(, الروضة )9/87الطيب, ومجاعة. العزيز شرح الوجيز ) أبو
 (.9/89(, العزيز شرح الوجيز )6/19التهذيب ) (3)
 (.8/140(, الروضة )6/19(, التهذيب )14/48هناية املطلب ) (4)
 (.5/386(, بداية احملتاج )8/140(, الروضة )9/89العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (. 8/140والوجه الثاين: ال حيرم, ولكن يستحب, وبه قال القفال. الروضة ) (6)
 (.5/387(, بداية احملتاج )8/141(, الروضة )339(, احملرر ص )14/289هناية املطلب ) (7)
(, بداية 8/141(, الروضة )339(, احملرر ص )10/157(, البيان )14/289هناية املطلب ) (8)

 (.5/387احملتاج )
 (.7/569لنجم الوهاج )ا (9)
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ألن قضية  ؛فطلقة أو أنثى فطلقتني فولدهتما مل يقع شيء قوله: أو إن كان محلك ذكرا  
وأنثى  ,فقط وإن ولدت ذكرا   ,وقد تبني خالفه ,أو أنثى اللفظ كون مجيع ما يف البطن ذكرا  

 :وينزل قوله .(1)وإن ولدت ذكرين أوأنثيني فاألصح وقوع الطالق ,فقط وقع على ما علق
 .(3)أو أنثى :يف قولهالتعبري ابلواو  :والصواب .(2)وكذا األنثى ,على اجلنس ال التوحيد ذكرا  

أي لوجود الصفة  طلقت ابألول قوله: أو إن ولدت فأنت طالق فولدت اثنني مرتبا  
أبن كاان من بطن واحد بينهما دون ستة  ,به أي إذا كان الحقا   وانقضت عدهتا ابلثاين

 ؛مرتبا   :وإمنا قال ,وال يتكرر الطالق ,ه ألقل من أربع سننيتوولد ,أو كاان من بطنني ,أشهر
إىل وقوع وأما ابلنسبة  ,مل تنقض بوضع الثاين فإنه إن ولدهتما معا   ,ألجل انقضاء العدة

 ,مث اعلم أنه إذا علق الطالق ابلوالدة ,إن كانت الصفة إن ولدت فقط ,الطالق فيقع قطعا  
وتطلق  .(4)كان أو أنثى  ذكرا   ,كان أو ميتا    حيا   ,أبن أو إذا طلقت إذا انفصل الولد بتمامه

 .(5)إذا أسقطت ما ابن فيه خلق اآلدمي
كلما ولدت فولدت ثالثة من محل وقع ابألولني طلقتان وانقضت   :قوله: ولو قال

ألن املرأة يف عدة الطلقتني  ؛أي املنصوص ابلثالث وال يقع به ثلثة على الصحيح
ولو وقع الطالق  ,وبراءة الرحم ,ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة ,األولتني

القطع  :ألن اخلالف طريقان أصحهما ؛هبوكان األوىل أن يعرب ابملذ ,لوقع يف تلك احلالة



(. والوجه الثاين: أنه ال يقع. وبه قال الشخ 8/141حسني. الروضة ) والقاضي احلناطي قال وبه (1)
(, الوسيط 14/289(. وانظر: هناية املطلب )8/141أبو حممد, وإليه مال اإلمام. الروضة )

 (.14/74) (, كفاية التنبيه9/90(, العزيز شرح الوجيز )339(, احملرر ص )5/437)
 (.14/74كفاية التنبيه )  (2)
 (.7/569النجم الوهاج ) (3)
(, بداية 8/141(, الروضة )9/91(, العزيز شرح الوجيز )339(, احملرر ص )6/66التهذيب ) (4)

 (.5/388احملتاج )
 (.8/141(, الروضة )9/91وقاله القاضي ابن كج. العزيز شرح الوجيز ) (5)
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يف  فإهنا ولدهتم معا   ,كما يف األول  ,تبنيمبر وال بد من تقييد الوالدة  ,(1)بعدم وقوع الثالثة
وقوله على الصحيح راجع النقضاء العدة , (2)واعتدت ابألقراء ,طلقت ثالاث   ,مشيمة
ولو ولدت أربعة . (3)قاله الزركشي ,فإن اخلالف فيهما واحد ,وعدم الوقوع به ,ابلثالث
 .(4)وانقضت عدهتا ابلرابع ,بوالدة ثالثة طلقت ثالاث   ,متعاقبني

 ألربع أي حوامل منه كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدن معا   :قوله: ولو قال
وعدة مجيعهن  ,ألن كل واحدة منهن يقع عليها بوالدة كل واحدة طلقة ؛ثالاث   طلقن ثالث  

 .(7)لكنه تبع احملرر ,(6)ن كن كذلكإف ,وال يشرتط أداة التكرار يف التصوير ,(5)ابألقراء
ب[ إن بقيت عدهتا والثانية /287وكذا األوىل ] طلقت الرابعة ثالث   قوله: أو مرتبا  

وىل طلقت  أنه إذا ولدت األ :بيان ذلك طلقة والثالثة طلقتني وانقضت عدهتا بوالدهتما
ألن املعلق بوالدة كل واحدة منهن  ؛وال تقع عليها شيء ,كل واحدة من األخرايت طلقة

ويقع على األوىل بوالدة هذه  ,وابنت ,فإذا ولدت الثانية انقضت عدهتا ,طالق األخرايت
فإذا ولدت الثالثة  ,إن بقيتا يف العدة ,وعلى كل واحدة من األخرتني طلقة أخرى ,طلقة

وعلى الرابعة  ,إن بقيت يف العدة ,ووقع على األوىل طلقة اثنية ,تنيانقضت عدهتا عن طلق
 ,ووقعت اثلثة على األوىل ,فإذا ولدت الرابعة انقضت عدهتا عن ثالث طلقات ,طلقة اثلثة



 بعد وتعتد اثلثة, طلقة الثالث لوالدة تقع أنه الشافعي: عن وغريه خريان ابن والطريق الثاين ونقله (1)
 يف وال قدمي يف للشافعي هذا نعرف ال: وقالوا األصحاب هذا الطريق, ابألقراء, وأنكر ذلك

 (.5/388(, بداية احملتاج )9/91(, العزيز شرح الوجيز )10/157جديد. البيان )
 (.9/92العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 703السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (3)
 (.9/91(, العزيز شرح الوجيز )339(, احملرر ص )10/157(, البيان )6/66التهذيب ) (4)
 (.5/389(, بداية احملتاج )8/144(, الروضة )6/66التهذيب ) (5)
, التكرار أداة اشرتاط يوهم وهو( , الروضة) و( احملرر) فيه تبع( كلما) ب  قال الدمريي: ))وتعبريه (6)

 (.7/570أوىل((. النجم الوهاج ) كان..   هبا مثل لو بل, مثلها( أيتكن  ) ف  كذلك؛  وليس
 (.339احملرر ص ) (7)
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اخلالف يف  (2)ويف استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالثة ,(1)وعدة األوىل تكون ابألقراء
 طالق الرجعية.

 ؛أي وتنقضي عدهتن بوالدهتن ال تطلق األوىل وتطلق الباقيات طلقة طلقة :قوله: وقيل
وإذا  ,ألن اجلميع زوجاته فيطلقن طلقة طلقة ؛وقت والدة األوىل صواحبها ألن الثالث يف

فال يؤثر بعد ذلك  ,وكون األوىل صاحبة هلن ,طلقن خرجن عن كوهنن صواحب األوىل
وجوابه أهنن ما دمن يف العدة فهن  , حق بعضوال والدة بعضهن يف ,والدهتن يف حقها

هذا ابن  لوقا, وهلذا لو حلف بطالق زوجاته دخلت الرجعية فيه ,زوجات وصواحب
فإن  ,األصح عندي أنه يراجع الزوج :وقال املاوردي. (3)واختاره القاضي أبو الطيب ,القاص

 ,وإن أراد التعريف, ما قاله ابن القاص :الشرط فاجلواب ,صواحباهتا طوالق :أراد بقوله
محل  ,وإن أطلق أو مات ومل يعرف إرادته ,الوجه األول :يعين ,فاجلواب مقالة ابن احلداد

 .(4)ا ه ألن الشروط عقود ال تثبت ابالحتمال ؛على التعريف
طلقة  :وقيل ثالث   ثالث   (5)[ينياألول]مث ثنتان طلقت  قوله: وإن ولدت ثنتان معا  

فعلى  (6)ا صرح به يف احملررماخلالف يف هذه مبين على األوىل ك واألخراتن طلقتني طلقتني
وكل واحدة من األخرتني  ,الصحيح تطلق كل واحدة من األولتني بوالدة األخرى طلقة

فإذا ولدت األخراتن طلقت كل واحدة من األولتني طلقتني  ,بوالدة األولتني طلقتني



(, 10/203وهو قول ابن حداد, وإليه ذهب القفال, وعليه طائفة من األصحاب. احلاوي ) (1)
(, 339(, احملرر ص )6/67(. وانظر: التهذيب )9/94(, العزيز شرح الوجيز )10/162البيان )

 (.7/570(, النجم الوهاج )8/145الروضة )
 ب[-344] (2)
( . وانظر: احملرر ص 9/95ز شرح الوجيز )(, العزي10/163وعليه أكثر األصحاب. البيان ) (3)

 (.5/390(, بداية احملتاج )7/570(, النجم الوهاج )8/145(, الروضة )339)
 (.10/204احلاوي ) (4)
 يف )ب(: األوليات. (5)
 (.339احملرر ص ) (6)
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وعلى  .(1)وتنقضي عدهتما بوالدهتما على املذهب ,على األخرتني شيءوال يقع  ,أخرتني
وتنقضي  ,واألخراتن طلقتني طلقتني ,تطلق كل واحدة من األولتني طلقة (2)قول ابن القاص

 .(4)(3)[الوجهني]وتعتد األولتان ابألقراء على  ,عدة األخرتني ابلوالدة
لتعذر إقامة  ؛أي علق طالقها ابحليض قوله: وتصدق بيمينها يف حيضها إذا علقها به

وكذلك  ,جلواز أن يكون استحاضة ,فإن الدم وإن شوهد ال يعرف أنه حيض ,البينة عليه
 ت:فقال ,ضي فأنت طالقغإن أضمرت ب :كما إذا قال  ,احلكم يف كل ما ال يعرف إال منها

فاألصح  ,يتزن :فقالت ,ولو علق بزانها ,وحيكم بوقوع الطالق ,أضمرته تصدق بيمينها
وطرد األفعال اخلفية اليت ال  ,ألن معرفته ممكنة ؛كالتعليق ابلدخول وحنوه  ,أهنا ال تصدق

إن أو إذا  :فاعلم أنه إذا قال ,وما ذكره املصنف فرع من التعليق ابحليض ,يكاد يطلع عليها
فلو كانت يف  ,يقع سنيا   ينئذوح ,مل تطلق حىت حتيض مث تطهر ,فأنت طالق (5)حضت

ومل يزد مل  ,إن حضت فأنت طالق :ولو قال. (6)مل تطلق حىت تطهر مث حتيض ,احلال حائضا  
 ,فإن انقطع قبل يوم وليلة ,أنه حيكم بوقوع الطالق برؤية الدم :واملذهب ,متام احليضة يتعني



(. وانظر: التهذيب 8/145(, الروضة )9/95وعلى ما نص يف اإلمالء. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.7/570(, النجم الوهاج )6/67)

 التصانيف وصاحب عصره إمام القاص, بن العباس أبو اإلمام الشيخ الطربى أمحد أىب بن أمحد (2)
 تويف القلب, خاشع كان  الفقه, ىف وغريها واملواقيت, القاضي, وأدب واملفتاح, التلخيص, املشهورة

 .ه( 335) سنة بطرسوس
 يف )ب(: املشهور. (3)
(, النجم الوهاج 8/145(, الروضة )9/95(, العزيز شرح الوجيز )10/205احلاوي ) (4)

(7/570.) 
 بعده يف )ب(: حيضة. (5)
 مبا الطالق عليها الصيمري. والوجه الثاين: يقع القاسم أبو والقاضي إسحاق, أبو وبه قال الشيخ (6)

 قال لو كما  صفته, لوجود الطالق فوقع احليض, منها وجد قد ألنه حيضها؛ من يتجدد
احلال, وبه قال ابن الصباغ.  يف الطالق عليها يقع فإنه طالق, فأنت صححت إذا: للصحيحة

 (.10/146البيان )
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فأنت طالق  ,إن أو إذا طهرت :ولو قال. (2)(1)أنه مل يقع ومل يعد إىل مخسة عشر تبينا  
 .(3)طلقت يف أول الطهر

هذا  :وقال ,فادعتها فأنكر ,يعين إذا علق الطالق ابلوالدة قوله: ال يف والدهتا يف األصح
تصدق  :والثاين. (4)وتطالب ابلبينة كسائر الصفات ,مل تصدق على األصح ,الولد مستعار

ُنَّ أاْن ﴿لقوله تعاىل:  ؛ووضع محل ,وطهرا   ,ألهنا مؤمتنة يف رمحها حيضا   ؛بيمينها واالا حيا لُّ هلا
ر   َّللَّ  وااْلي اْوم  اآْلخ  ورجحه القاضي أبو  ,(5)﴾ياْكُتْمنا ماا خالاقا اَّللَُّ يف  أاْرحاام ه نَّ إ ْن ُكنَّ يُ ْؤم نَّ اب 

وأما يف حلوق الولد به فال تصدق إال  ,وهو ابلنسبة للطالق خاصة ,(1)وغريه (6)حامد
 .(2)أو شهادة أربع نسوة عدول ,بتصديقه



(, البيان 10/136(. وانظر: احلاوي )8/151قال النووي: ))وبه قطع اجلمهور((. الروضة ) (1)
(10/145) 

 رأت حني من وقوعه تبني فحينئذ وليلة, يوم ميضي حىت الطالق بوقوع حيكم والوجه الثاين: ال (2)
 (8/151الدم. الروضة )

 (.8/152(, الروضة )10/146(,  البيان )10/136احلاوي ) (3)
(, بداية 7/572(, النجم الوهاج )9/101وقال الرافعي: ))وهو األصح((. العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (. 5/391احملتاج )
 (.228سورة البقرة آية رقم ) (5)
 أئمة أحد البصرة نزيل(, ه362:ت) املروروذي حامد أبو القاضي عامر بن بشر بن أمحدهو:  (6)

 بن علي أيب أصحاب أجنب من غباره؛ يشق ال إمام. املروزي إسحاق أيب عن أخذ الشافعية
 أطلق مىت و: ))  النووي قال,  غزير العلم حبور من وحبر,  كبري  الفقه صدور من صدر, خريان

,  املزين خمتصر شرح له((.  املروروذي حامد أبو القاضي:  فاملراد العراقني متوسط كتب  يف القاضي
 أيب القاضي ويعرف(: )2/496) اللغات و األمساء هتذيب يف النووي قال. الرافعي عنه ونقل
  يف معروف فإنه –( ه406-344) اإلسفراييين حممد بن أمحد أي – قبل الذي خبالف حامد
 (.  القاضي: الثاين يف و, الشيخ استعمال:  األول على فغلب,  حامد أيب ابلشيخ املذهب كتب

 ابلوفيات الوايف(, 1/168) اللغات و أألمساء هتذيب(, 1/327) الشافعية الفقهاء طبقات: انظر   
 شبهة قاضي البن الشافعية طبقات(, 13-3/12) الكربى الشافعية طبقات(, 12/235)
(1/137-138. ) 
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 ,حضت ت:فقال ,يعين إذا علق طالق غريها حبيضها قوله: وال تصدق فيه يف تعليق غريها
ألن احلكم لإلنسان  ؛وال تصدق هي يف حق الضرة ,فالقول قوله مع ميينه ,وأنكر الزوج

 ,واعلم أن عدم القبول ليس لكوهنا متهمة يف حق الضرة :قال الزركشي. (3)الحبلف غريه حم
 ,مرأيت طالقاإن حضت ف :حىت لو قال ألجنبية ,بل ألان ال نقبل قوهلا يف حق غريها

. (5)ال خالف فيه :وقال ,صرح به اإلمام, (4)ال تطلق امرأته ,فكذهبا ,حضت ت:فقال
ويقضى  ,إال من جهته بغري ميني ,أن اإلنسان يقبل قوله فيما ال يعلم :وأورد ابن الرفعة
فإنه يصدق يف ذلك  ,شئت :فقال ,أنت طالق إن شاء زيد :كما لو قال  ,بذلك على غريه

ألن ذلك  ؛وال نظر إىل كوهنا متهمة يف طالق ضرهتا :قال .(6)ويقع الطالق ,بغري ميني
 .(7)وقد علقه مبا ال يعلم إال من جهتها ,للزوج

إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذهبما صدق بيمينه وال يقع وإن   :قوله: ولو قال
وهو مبين على ما  ,هما مجيعا  تيهذا تعليق لطقهما على حيض كذب واحدة طلقت فقط

ومل  ,فحلفت طلقت ,وكذهبا ,حضت :فقالت ,إذا حضت فأنت وضرتك طالقتان :إذا قال
فإن . (1)طالق الضرة أيضا   :(9)وعن صاحب التقريب, (8)يطلق الضرة على الصحيح



(, السراج 9/102وابن احلداد, والقاضي أبو الطيب, وذهب إليه أبو حنيفة. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 710الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (. 5/391(, بداية احملتاج )7/572(, النجم الوهاج )9/102العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/102العزيز شرح الوجيز ) (,10/136احلاوي ) (3)
 (. 710السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
 (.711مل أقف عليه يف هناية املطلب, وذكره الزركشي يف السراج الوهاج, كتاب الطالق, ص ) (5)
 (.4/518مغين احملتاج ) (6)
 (. 711لطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب ا (7)
 (.9/102(, العزيز شرح الوجيز )339(, احملرر ص )10/137احلاوي ) (8)
هو: القاسم بن القفال الكبري الشاشي حممد بن علي, أحد أئمة الدنيا يف زمانه, برع يف حياة  (9)

أبيه, ألف كتابه التقريب, وهو شرح ملختصر املزين, وهو حبجم الشرح الكبري للرافعي, فتخرج به 
 فقهاء خرسان, وازدادت طريقة أهل العراق به حسنا .
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نعم إن أقامت كل واحدة  ,ومل تطلقا ,فإن كذهبما صدق بيمينه ,طلقتا أو مرتبا   حاضتا معا  
طلقت املكذوبة إذا  ,مهااوإن صدق إحد ,(2)صرح به يف الشامل, منهما بينة حبيضها وقع

 ,ألن حيض ضرهتا مل يثبت يف حقها فلم تطلق ؛ومل تطلق املصدقة ,حلفت على حيضها
عطفه ابلفاء  ,فزعمتاه :وقوله .(3)وإن صدقهما طلقتا ,وعلى قول صاحب التقريب تطلقان

فإن التعليق يقتضي  ,وليس كذلك ,يقبل ,حضنا :أهنما لو قالتا على الفور (4)يقتضي
 :واستعمل املصنف ,(6)بثم :وهلذا عرب يف الوسيط ,(5)وذلك يستدعي زماانا  ,مستأنفا   حيضا  

وهو أكثر ما يستعمل يف قول قام الدليل ببطالنه كما يف  ,الزعم يف القول الصحيح
 .(7)القرآن

فطلقها وقع املنجز  إن أو إذا أو مىت طلقتك فأنت طالق قبله ثالث   :قوله: ولو قال
يقع املنجز بطل شرط  وإذا مل ,ألنه لو وقع املعلق ملنع وقوع املنجز ؛أي وال يقع املعلق فقط
وقد يتخلف اجلزاء عن  ,وال استحالة يف وقوع املنجز فيقع ,فاستحال وقوع املعلق ,املعلق



 (.1/191(, طبقات ابن قاضي شهبة )3/472انظر: طبقات الشافعية الكربى )
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, 8/154(, الروضة )9/102العزيز شرح الوجيز ) (1)

 (.712حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.4/518انظر: مغين احملتاج ) (2)
(, مغين احملتاج 8/154(, الروضة )9/102(, العزيز شرح الوجيز )10/137احلاوي ) (3)

(4/518.) 
 أ[-345] (4)
(, 713السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)

 (. 7/573النجم الوهاج )
 (.5/441الوسيط ) (6)
 (. 714ق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطال (7)
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 .(1)يثبت النسب دون املرياث ,وشبه هذا مبا إذا أقر األخ اببن للميت ,الشرط أبسباب
ويشبه أن  :وعبارة الرافعي (3)والشرحني (2)ومشى املصنف على ترجيح هذا تبعا للمحرر

الذي يظهر أنه إمنا قال ذلك على خالف عادته  :قال ابن العماد. (4)يكون الفتوى هبا أوىل
بل قد يكون  ,ألن الفتوى إذا كانت للمصلحة ال يتوقف على صحة احلكم ؛يف التصحيح

أ[ اقتضتها /288, واملصلحة اليت ](6)يف القاتل: إنه ال توبة له (5)سكما قال ابن عبا,  للزجر
يفىت ابلوقوع ملن مل يصدر منه تعليق  :واألوىل أن يقال, الفتوى عدم انسداد ابب الطالق

ويفىت بعدم الوقوع ملن صدر منه تعليق مث طلق يف إيقاع الطالق وقوع الغري , حىت ال يقع فيه
يف نكاح امرأة أما ابقية يف العصمة أو خمتلف يف بقائها فيها فاألوىل بقاؤها يف عصمة 

 .(7)األول
ألن  ؛وعلى هذا هل يقع املنجزة وطلقتان من املعلق ويلغى قوله قبله ثالث :قوله: وقيل

وعليه خيتص  ,األول :وجهان أرجحهما ,(8)أو يقع املعلقات دون املنجزة ,املوجب للدور



واختاره ابن  ,قول صاحب التلخيص, والشيخ أيب زيد, ومذهب أيب حنيفةقال الرافعي:))وهو  (1)
(, النجم 8/162(. وانظر: الروضة )9/116((. العزيز شرح الوجيز )الصباغ, وصاحب التتمة

 (.7/575الوهاج )
 (.339احملرر ص ) (2)
 (.8/162(, الروضة )9/116العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/116العزيز شرح الوجيز ) (4)
 رضي هللا عنهما. (5)
 (.2/333تفسري ابن كثري ) (6)
 مل أقف عليه. (7)
قال الزركشي: ))وإليه ذهب الشيخ أبو علي, وزيفه اإلمام((. السراج الوهاج للزركشي, كتاب  (8)

 (. 721اعد احلسيين ص )الطالق, حتقيق الطالب: متعب س
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 ؛أي ال يقع عليها طالق أصال   ال شيء :وقيل .(1)جراين الوجه بوقوع الثالث ابملدخول هبا
فال يقع املنجز  ينئذوح ,ألنه لو وقع املنجز لوقع قبله ثالث ,له وتصحيحا   ,ابلدور عمال  

أن  (4)والروضة (3)وظاهر كالم الشرح, (2)فال يقع الثالث لعدم الشرط وهو التطليق ,للبينونة
ورجحه  ,(6)وفيهما أن صاحب اإلفصاح نقله عن نص الشافعي ,(5)األكثرين على هذا

 .(7)اإلسنوي
مث دخلت الدار  ,قبل التعليق ابلتطليق ,لو كان قد علق طالقها بدخول الدار وحنوه: فرع

ألنه مل  ؛فطلقها وكذا لو وكل وكيال   ,ألنه ليس بتطليق ؛يقع املعلق ابلدخول بال خالف
فال يفرتق  ,إن وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالاث   :خبالف ما إذا قال, يطلقها الزوج

مىت  :مث قال ,ولو علق طالقها بدخول الدار .(8)أو يطلق وكيله ,ق بنفسهاحلكم بني أن يطل



قال الزركشي: ))واختاره اإلمام, والكيا اهلراسي, وأبو بكر اإلمساعيلي, وأبو عبدهللا اخلنت, وهو  (1)
قول ابن الصباغ((. السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد 

 (.8/162(, وانظر: الروضة )720احلسيين ص )
(, السراج الوهاج 7/403(, املهمات )8/162(, الروضة )9/115ز )العزيز شرح الوجي (2)

 (.720للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.9/115العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/162الروضة ) (4)
و وهو املشهور عن ابن سريج, ووافقه ابن احلداد, والقفال, والقاضي أبو حامد, والشيخ أب (5)

إسحاق, واملروزي, والشريازي, واجلرجاين, والروايين, واملزين, وغريهم. العزيز شرح الوجيز 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص 9/115)
(716 .) 

 (.2/757(, حترير الفتاوى )9/115العزيز شرح الوجيز ) (6)
(, بداية احملتاج 2/757(. وقاله األسنوي يف التنقيح. انظر: حترير الفتاوى )7/403املهمات ) (7)

(5/393.) 
( وانظر: 9/112قال الرافعي:))هكذا ذكره اإلمام, وصاحب التتمة((. العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.8/162الروضة )
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فهل يقع املعلق ابلدخول إذا  ,مث دخلت الدار ,وقع عليك طالقي فأنت طالق قبله ثالاث  
وقال الشيخ تقي  .(2)(1)ال يقع للدور :وجهان أصحهما ,أو الفرعنا على أنه ال يقع شيء 

فيصري  ,إن مل يقع عليك طالقي فأنت طالق :ينحل الدور أبن تقول :(3)الدين القشريي
ع صحة التعليق نألان من ,وفيه نظر :قال السبكي. (4)للنقيضني والزمهما واقع الطالق الزما  

للنقيضني إذا علق على كل منهما  وإمنا يكون الطالق الزما   ,الثاين إذا صححنا األول
 .(5)بكلمة واحدة

إن ظاهرت منك أو آليت أو العنت أو فسخت بعيبك فأنت  :قال: ولو (6)[قوله]
أي صحة املعلق به وهو الظهار وما بعده  مث وجد املعلق به ففي صحته طالق قبله ثالث  

 .(7)وال يقع الثالث قبله ,أي فتقع التصرفات املنجزة على األرجح اخلالف
أي سواء ذكر  مل يقع قطعا  نت طالق قبله مث وطئ أف إن وطئتك مباحا   :قوله: ولو قال

تبعا يعين  :قال الزركشي. (8)و طلقت خلرج الوطئ عن كونه مباحا  ألهنا ل ؛الثالث أم ال
لكن ذكروا يف كتاب الظهار إذا قال  ,(2)يف نفي اخلالف اإلمام (1)والنووي (9)الرافعي



 (.9/113) والروايين. العزيز شرح الوجيز الطيب أبو القاضيان قال وبه (1)
 ابليمني وحلها رفعها ميلك فال الدائرة, اليمني قبل ميني إنعقدت قد ألنه والوجه اآلخر: نعم؛ (2)

 (.8/163(, وانظر: الروضة )9/112الدائرة. العزيز شرح الوجيز )
 املذهب طريقة حص ل القشريي؛ هوزان بن الكرمي عبد القاسم أيب بن الرحيم عبد نصر أبو هوهو:  (3)

. ه514 سنة تويف. املرشد تفسري:  مصنفاته من, وغريه اجلويين املعايل أليب مالزما وكان واخلالف؛
 (.1/293) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات( 424 /19) النبالء أعالم سري: نظرا

 (.7/576النجم الوهاج ) (4)
 (.7/576النجم الوهاج ) (5)
 سقط من )ب(. (6)
(. وانظر: 8/163(: القطع ابلصحة. الروضة )غاية الغور يف دراية الدورواختار الغزايل يف كتابه ) (7)

 (.9/113(, العزيز شرح الوجيز )5/444(, الوسيط )14/287هناية املطلب )
 (.9/115(, العزيز شرح الوجيز )5/444(, الوسيط )14/287هناية املطلب ) (8)
 .(9/115العزيز شرح الوجيز ) (9)



                                                                (309)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

ويف ذلك سد ابب الوطء  ,أنه حيرم عليه الوطء ,إن وطئتك فأنت طالق قبله ثالاث   :لزوجته
 .(4)(3)فليكن هنا مثله ذكره يف املطلب ,مع بقاء النكاح

أنت طالق إن  :أي إذا قال اشرتطت مشيئتها على الفور قوله: ولو علق مبشيئتها خطااب  
مث شاءت مل تطلق  ,فإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن اإلجياب ,و إذا شئتأ ,شئت

 :وألنه كالتمليك هلا كقوله ,كالبيع  ,يف احلال تضي جوااب  ألن اخلطاب يق ؛على األصح
فال يشرتط  ,مىت شئت :أما إذا قال .(5)والتمليك يفتقر إىل القبول يف احلال ,اختاري

 .(6)الفور
 ,ذكر مسألتني قوله: أو غيبة أو مبشيئة أجنيب فال يف األصح

 ,وهو األصح ,مل يشرتط الفور على العلة األوىل ,زوجيت طالق إن شاءت :إذا قال :إحديهما
إن كانت  ,وعند بلوغ اخلرب ,يف احلال إن كانت حاضرة (7)[فتشأ] ,ويشرتط على الثانية

 ,فإنه ليس املراد غيبتها ,(9)غائبة :أحسن من قول احملرر ,أو غيبة :فقول املصنف .(8)غائبة
إن شئت  :إذا قال ألجنِب :الثانية. (10)ولو كانت حاضرة ,وإمنا املراد كون الصيغة للغائب

إذ ال متليك  ,بناء على أن العلة التمليك ,فاألصح أنه ال يشرتط الفور ,فزوجيت طالق
وحمل اخلالف ما إذا كان بصيغة  .(1)ورجحه املتويل ,وعلى األوىل يشرتط ,(11)هنا



 (.8/164الروضة ) (1)
 (.14/287هناية املطلب ) (2)
 (.8/274(, الروضة )9/277العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 725السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
 (,9/105(, العزيز شرح الوجيز )6/57(, التهذيب )5/442الوسيط ) (5)
 (, 6/57التهذيب ) (6)
 يف )ب(: إن تشأ. (7)
 (.7/577(, النجم الوهاج )8/157(, الروضة )9/105العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.340احملرر ص ) (9)
 (. 728السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (10)
 (.9/105. العزيز شرح الوجيز )قال الرافعي:))وهذا أظهر فيما ذكره اجلماعة(( (11)
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قاله  ,(2)مل يشرتط الفور بال خالف ,إن شاء زيد :فإن كان بلفظ الغيبة مثل ,خطاب
أنه يشرتط رضا على  ,إن رضي زيد :يف قوله (4):لكن قال املاوردي ,(3)الرافعي يف التحرير

 .(5)الفور
شئت  :يعين إذا قال املعلق مبشيئة بقلبه وقع املطلق مبشيئته شئت كارها   :قوله: ولو قال

وكذا يف  ,وقع الطالق يف الظاهر ,أو أجنبيا   ,سواء كان املرأة ,وهو كاره بقلبه ,بلسانه
وأشار إىل  ,(6)ال مبا يف الباطن ,ألن التعليق يف احلقيقة بلفظ املشيئة ؛الباطن على األصح

 .(7)فأخربت كاذبة ,أي كما لو علق حبيضها ال يقع ابطنا   :وقيلاخلالف بقوله 
ألنه ال اعتبار مبشيئة الصِب يف  ؛أي على األصح قوله: وال يقع مبشيئة صبية وصيب

ألن مشيئة الصِب معتربة يف  ؛أي سواء كان املراة أو غريها يقع مبميز :وقيل .(8)التصرفات
أما لو علق مبشيئتها وهي  ,وفهم من كالمه أن اخلالف يف املميز .(9)اختيار أحد األبوين



 (.7/577(, النجم الوهاج )8/157(, الروضة )9/105العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/157الروضة ) (2)
 (.2/759حترير الفتاوى ) (3)
 ب[-345] (4)
 (.7/577(, النجم الوهاج )10/144احلاوي ) (5)
(, العزيز شرح الوجيز 6/97وبه قال القفال, ورجحه البغوي وقال أنه املذهب. التهذيب ) (6)

 (.340(. وانظر:  احملرر ص )8/157(, الروضة )9/106)
(, الروضة 9/106وبه قال أبو يعقوب, ومال إليه القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.6/97(. وانظر: التهذيب )8/157)
 السرخسي, الفرج أبو أورده الذي وهو املتويل, سعد فعي وقال: ))وهو األظهر عند أيبورجحه الرا (8)

(, 6/97(. وانظر: التهذيب )9/107إليه((. العزيز شرح الوجيز ) األكثرين ميل أن اإلمام وذكر
 (.8/158الروضة )

 (.8/158(, الروضة )9/107(, العزيز شرح الوجيز )6/97التهذيب ) (9)
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 ,ال يقع ,شئت :قال أو قالتف ,أو مبشيئة غريها وهو هبذه الصفة ,متيز جمنونة أو صغرية ال
 .(1)بال خالف

 :فأراد أن يرجع قبل أن يقول ,يعين إذا علق مبشيئتها قوله: وال رجوع له قبل املشيئة
 .(2)مل يكن له كسائر التعليقات ,شئت

كما   إال أن يشاء زيد طلقة فشاء طلقة مل تطلق أنت طالق ثالث   :: ولو قال (3)[قوله]
مل  ,وعلى هذا لو شاء اثنتني أو ثالاث   ,أنت طالق إال أن يدخل أبوك الدار فدخل :لو قال

 .(4)ألنه شاء واحدة وزايدة ؛يقع شيء أيضا  
 ,ألن املفهوم منه إال أن يشاء أبوك واحدة ؛أي إذا شاء واحدة يقع طلقة :قوله: وقيل

 ,إال أن يشاء عدم وقوع واحدة :والتقدير ,يقع طلقتان :وقيل. (5)فتطلقني واحدة ال ثالاث  
 .(6)ع الباقيفيق

مل تطلق يف  للتعليق أو مكرها   ففعل انسيا  أي بفعل نفسه  قوله: ولو علق بفعله
وهو  .رجح يف احملرر عدم احلنث يف الطالق واليمني مجيعا   :قال يف الروضة (8)(7)األظهر



 (.8/158(, الروضة )9/107العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/158الروضة ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
الروضة  (,9/107قال الرافعي: ))وهو األصح((. وصححه النووي. العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.340(. احملرر ص )8/159)
 (.8/159(, الروضة )9/107(, العزيز شرح الوجيز )340احملرر ص ) (5)
(, 8/159(. وانظر: الروضة )9/107وذكر هذا الوجه املتويل يف التتمة. العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (. 733السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
(, الروضة 340ورجحه الرافعي, وقال النووي: ))وهو املذهب, وعليه اجلمهور(( . احملرر ص ) (7)

(8/193.) 
وقيل: يقع؛ لوجود الصفة الشاملة للمختار وغريه, وقطع به القفال. العزيز شرح الوجيز  (8)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب 8/193(, الروضة )9/146)
 (.734ساعد احلسيين ص )
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 (2)((وما استكرهوا عليه)رفع عن أميت اخلطأ والنسيان ): (1)املختار للحديث احلسن
ا  واملختار أنه عام فيعمل بعمومه إال فيما دل دليل على ختصيصه كغرامة املتلفات وهللا أعلم

أن األظهر يف األميان عدم  ,: ذكر صاحب املهذب والبحر وغريمهاقال الرافعيو  .(3)ه
املشهور من مذهب الشافعي  :وقال ابن املنذر .(4)احلنث ويشبه أن الطالق مثله انتهى

ولو حلف أنه مل يفعل كذا يف املاضي  ,(6( )5)وبه أفىت ابن الصالح وابن عبد السالم ,الوقوع
 .(7)مث تبني أنه فعله ففيه القوالن يف الناسب ذكره الرافعي يف أوائل األميان

 ,أو أجنِب ,إذا علق بفعل الزوجة بتعليقه وعلم به فكذلك قوله: أو بفعل غريه ممن يبايل
وحيرص على إبرار قسمه  ,حبيث يراعي احلالف ,وهو ممن يبايل بتعليقه ,ابلتعليق وكان عاملا  

. (8)ففيه القوالن ,أو جاهال   ,أو مكرها   ,ففعله انسيا   ,أو حثه ,وقصد املعلق ابلتعليق منعه
. (9)لعدم املخالفة ؛مل تطلق قطعا   ,لو قصد منعها من املخالفة فنسيت :وقال يف الوسيط

الصحيح  :قال املصنف. (10)ويطرد اخلالف ,التعليق ويشبه أن يراعى معىن :قال الرافعي



 رضي هللا عنه. (1)
 ( من كتاب الطالق.231سبق خترجييه ص ) (2)
 (.8/193الروضة ) (3)
 (.9/146العزيز شرح الوجيز ) (4)
 كان.  املصري مث الد ماشقي, حممد أبو الدين عز , القاسم, أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد: هو (5)

 تويف. الصغرى والقواعد الكربى, والقواعد النهاية, اختصار: تصانيفه من. العلماء بسلطان يلقب
 شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ,(8/209) الكربى الشافعية طبقات: انظر. ه 660 سنة

(1/440). 
-735السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (6)

736 .) 
 (.12/343العزيز شرح الوجيز ) (7)
 وسبق ذكرمها يف املسألة السابقة. فاألول: الوقوع. والثاين: عدم الوقوع. (8)
 (.5/453الوسيط ) (9)
 (.9/146العزيز شرح الوجيز ) (10)
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وال  عمدا  ب[ /288وهو أنه لو حلف ال يدخل ] ,ويعرف منه عكسه ,(1)قول الغزايل
 .(2)وهللا أعلم ,فنقل القاضي حسني أنه حينث بال خالف ,فدخل انسيا   ,انسيا  

أو كان  ,ومل يقصد الزوج إعالمه ,أي وإن مل يكن للمعلق بفعله شعور ابلتعليق قوله: وإال
أي وإن وجدت الصفة مع اإلكراه  فيقع قطعا  ال يبايل بتعليقه كقدوم السلطان واحلجيج 

ألنه ال  ؛بني تعليق الطالق بصفة ألن ذلك ليس بيمني قائما   ؛(3)والنسيان كما قاله يف احملرر
حلق به املاوردي , وأ(4)وإمنا الغرض صورة ذلك الفعل ,حث وال منعتعليق حينئذ غرض 

 ,وهو عاقل ,نعم لو علق على قدوم زيد ,(5)التعليق بفعل الصِب الذي ال مييز واجملنون
 ,ومل يعلم بتعليقه ,ودخل يف كالمه ما إذا مل يبايل املعلق بفعله بتعليقه ,مث قدم مل يقع ,فجن

واستشكل السبكي القطع  :قال يف التحرير. (6)بتعليقه, ومل يعلم به ما إذا ابىلو  ,ومل يبال به
 ,وال يقع بفعل الناسي على األظهر ,كيف يقع بفعل اجلاهل قطعا    :وقال ,ابلوقوع يف الثالثة

والصواب محل كالم املنهاج على  :قال السبكي .(7)مع أن اجلاهل أوىل ابملعذرة من الناسي
والنووي يف  (9)ويف قول الرافعي. (8)ومل يقصد إعالمه ليمتنع ,ما إذا قصد الزوج جمرد التعليق

 ,وذكر ذلك الزركشي من غري نسبة, ومل يقصد الزوج إعالمه ما يرشد إىل ذلك :(10)الروضة



 (.5/453الوسيط ) (1)
 (.8/193الروضة ) (2)
 (.340احملرر ص ) (3)
 (.2/760(, حترير الفتاوى )8/193(, الروضة )9/146العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.10/212احلاوي ) (5)
 (. 738تعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: م (6)
 (.2/760حترير الفتاوى ) (7)
 (.7/580(, النجم الوهاج )2/760حترير الفتاوى ) (8)
 (.9/146العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.8/193الروضة ) (10)
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 ,ويف اإلكراه طريقان. (1)وحينئذ يقع الطالق يف حاليت اجلهل والنسيان قطعا   :مث قال
 .(3)للمحرر وهي اليت أوردها املصنف تبعا   ,(2)كذلك  :أحدمها

ألن األعمال  ؛فصل: قال أنت طالق وأشار إبصبعني أو ثالث مل يقع عدد إال بنية
مع ذلك هكذا  :فإن قال (5)ألن الواحد ليس بعدد ؛وأفهم وقوع واحدة ,(4)ابلنيات

 ,وأشار أبصبع ,أنت طالق هكذا :أي إذا قال طلقت يف أصبعني طلقتني ويف ثالث ثالث  
ألن اللفظ مع اإلشارة يقوم  ؛أو ثالث فثالاث   ,وإن أشار أبصبعني فطلقتني ,طلقت طلقة

وأشار أبصابعه  (,)الشهر هكذا وهكذا(: )كما دل عليه قوله   ,(6)مقام اللفظ ابلعدد
أنت  :وخرج بقوله مع ذلك ما لو قال ,وعشرين (8)وأراد تسعة. (7)امه يف الثالثةوخنس إهب

وقع  ,إن نوى الطالق :ففي فتاوى القفال ,ومل يقل طالق ,وأشار أبصابعه الثالث ,هكذا
 .(1)وصححه املصنف ,(10)وإن نوى ,ينبغي أن ال تطلق :وقال غريه, (9)الثالث



 (. 647السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.8/193(, الروضة )9/146العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.340احملرر ص ) (3)
(, كتاب بدء الوحي, ابب كيف بدء الوحي, 1/6أخرج البخاري يف أول حديث يف صحيحه ) (4)

 وإمنا ابلنيات, األعمال ))إمنا: يقول  هللا رسول مسعت: قال عنه هللا رضي اخلطاب بن عن عمر
 ما إىل فهجرته ينكحها, امرأة إىل أو يصيبها, دنيا إىل هجرته كانت  فمن نوى, ما امرئ لكل

 إليه((. هاجر
 (.5/339(, بداية احملتاج )7/582(, النجم الوهاج )14/311هناية املطلب ) (5)
(, البيان 5/447(, الوسيط )10/171(, احلاوي )14/311وبه قال ابن سريج. هناية املطلب ) (6)

 (, 8/175(, الروضة )9/128(, العزيز شرح الوجيز )10/112)
: إذا رأيتم الشهر فصوموا, حديث رقم (, كتاب الصيام, ابب قوله 3/27أخرجه البخاري ) (7)

(1908.) 
 أ[-346] (8)
 (.5/400(, بداية احملتاج )8/176(, الروضة )9/128لوجيز )العزيز شرح ا (9)
 (.5/400(, بداية احملتاج )10/113البيان ) (10)
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الحتمال  ؛أي على املشهور املقبوضني صدق بيمينهردت ابإلشارة أ :قوله: فإن قال
ألنه  ؛يف البيان عن الشيخ أيب حامد أنه ال يقبل يف احلكم ويدينو  .(2)اللفظ واإلشارة ذلك

 .(5)(4)أردت واحدة مل يقبل على الصحيح :ولو قال ,(3)خالف الظاهر
نت طالق طلقتني, وقال: سيده إذا مت فأ نتوله: ولو قال: عبد إذا مات سيدي فأق

ا ال حترم بل له الرجعة فاألصح أهنأي مبوت السيد أبن احتمله الثالث  حر فعتق به
 ألن العتق والطالق وقعا معا فلم يكن رقيقا   ؛أي جتديد نكاحها بل حملل ل زوجوجتديد قب

حترم أي احلرمة الكربى ألن العتق مل يتقدم  :والثاين. (6)ىل حمللحال الطالق حىت يفتقر إ
فيغلب حكم  ,العتق كما مل يتقدم مل يتأخر أيضا   :ومن نصر األول قال .(7)وقوع الطالق

 ,فتبعض فهو كالقن ,أبن مل حيتمله الثالث ,وفهم من كالمه أنه إذا مل يعتق ابملوت ,احلرية
 .(8)وال نكاحها إال مبحلل ,فليس له رجعتها

بل جيري اخلالف يف كل صورة تعلق عتق  ,ختتص املسألة ابلتعليق مبوت السيدال  فرع:
إذا جاء الغد فأنت طالق  :كما لو قال  ,ووقوع طلقتني على زوجته بصفة واحدة ,العبد

إذا عتقت فأنت طالق  :ولو قال العبد, إذا جاء الغد فأنت حر :وقال السيد ,طلقتني



 (.8/176الروضة ) (1)
(. وانظر: احلاوي 10/113. البيان )الشيخ أبو إسحاق واحملاملي وابن الصباغوبه قال  (2)

 (.9/128(, العزيز شرح الوجيز )10/171)
 .(10/113البيان ) (3)
 (.5/400(, بداية احملتاج )7/582(, النجم الوهاج )8/176صححه النووي. الروضة ) (4)
(, النجم الوهاج 8/176(, الروضة )9/128وعن صاحب التقريب: يقبل. العزيز شرح الوجيز ) (5)

(7/582.) 
(, الروضة 9/124(, العزيز شرح الوجيز )5/446وهو األظهر, وهو جواب ابن احلداد. الوسيط ) (6)

(8/173.) 
(, العزيز شرح الوجيز 5/446(. وانظر: الوسيط )14/304وبه قال اإلمام. هناية املطلب ) (7)

 (.8/173(, الروضة )9/123)
 (.8/173(, الروضة )9/124العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ,إذا جاء الغد عتق :قال الشيخ أبو علي .نت حرفأ: إذا جاء الغد وقال السيد ,طلقتني
ولو علق السيد , وقوع الطالق ,ألن العتق سبق ؛وال حترم عليه بال خالف ,وطلقت طلقتني

واشرتط  ,انقطعت الرجعة ,وعلق العبد الطلقتني آبخر جزء من حياة السيد ,عتقه مبوته
 .(1)ألن الطالق صادف الرق ؛احمللل بال خالف

أنت طالق وهو يظنها املناداة مل  :اندى إحدى زوجتيه فأجابته األخرى فقالقوله: ولو 
وظن  ,بل ظن ذلك ,فألنه مل خياطبها بلفظ ؛أما عدم طالق املناداة تطلق اجمليبة يف األصح

وهو  ,أنت طالق :وهلذا لو قال لواحدة من نسائه ,اخلطاب ابلطالق ال يقتضي وقوعه
أنت طالق وهو  :ولو قال ألجنبية. (2)طلقت املخاطبة دون املظنونة ,يظنها زوجة األخرى

فألنه خاطبها ابلطالق وهي  ؛وأما طالق اجمليبة ,مل يقع الطالق على زوجته ه,يظنها زوجت
وأشار بعضهم إىل أن اخلالف  ,وإن واجهها ,ألنه مل يقصدها ؛ال تطلق :والثاين. (3)زوجته

كان ينبغي التعبري   :قال الزركشي. (4) بال خالفاهرا  وأهنا تطلق ظ ,يف الوقوع ابطنا  
عما لو أن اجمليبة غري  ,وهو يظنها :واحرتز بقوله ,فإن املعروف القطع ابألول ,ابملذهب

وكذا اجمليبة على  ,وإن قصد املناداة فقط طلقت ,فإن قصد طالقها طلقت فقط ,املناداة
 .(5)لكن يدين فيها دون املناداة ,الصحيح

إذا علق مبا ال يقتضي  ولو علق أبكل رمانة وعلق بنصف فأكلت رمانة فطلقتانقوله: 
وإن أكلت  ,إن أكلت رمانة فأنت طالق :أبن قال :كان كما عرب به يف احملرر  ,التكرار



 (.8/173(, الروضة )9/124زيز شرح الوجيز )الع (1)
(, الروضة 9/122(, العزيز شرح الوجيز )341(, احملرر ص )14/297هناية املطلب ) (2)

(8/172.) 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق 7/583(, النجم الوهاج )8/172الروضة ) (3)

 (. 746الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.7/583(, النجم الوهاج )8/172(, الروضة )9/122شرح الوجيز ) العزيز (4)
 (. 747السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)



                                                                (317)                                                                   كــــــــتـــــــــــاب الــــطــــــالق    
=================================================

قال . (2). حلصول الصفتني(1)ا تطلق طلقتنيفأكلت رمانة فإهن ,نصف رمانة فأنت طالق
وهلذا لو علق  ,ألن النكرة إذا أعيدت فهي عني األوىل ؛كذا قطعوا به وهو مشكل  :الزركشي

أو نصفي  ,فأكلت نصفي رمانتني ,فأكلت نصفي رمانة أو رغيف ,أبكل رمانة أو رغيف
ولو كان  .(5)ا ه يف اإلعجاز (4)واجليلي ,(3)مل حينث قاله الغزايل يف فتاويه ,رغيفني

 .(6)ألهنا أكلت رمانة ونصف رمانة مرتني ؛طلقت ثالاث   (كلما)التعليقات بصيغة 
 وإن كلمت فقيها   ,فأنت طالق لمت زيدا  , وإن كفأنت طالق إن كلمت رجال   :قال فرع:

, قاله يف (7)الجتماع الصفات فيه ؛طلقت ثالاث   وكان فقيها   فكلمت زيدا   ,نت طالقفأ
 .(8)البحر

 ؛أو حتقيق خرب أي منهأو منع  أي على الفعلوما تعلق به حث  قوله: واحللف ابلطالق
وسواء كان  ,واحللف ابهلل تعاىل يشتمل على ذلك ,ألن احللف ابلطالق فرع احللف ابهلل

 .(9)ث واملنع لنفسه أو هلا أو لغريهااحل



 (.341احملرر ص ) (1)
 (.7/584(, النجم الوهاج )8/170(, الروضة )341(, احملرر ص )9/121العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.7/584وقيل: ال تقع إال طلقة؛ ألن قوله: نصف رمانة, يفهم اإلقتصار عليه. النجم الوهاج ) (3)
 من, ابملذهب عارفا  , مدققا   عاملا   كان,  اجليلي الكايف عبد بن الكرمي عبد بن العزيز عبدهو:  (4)

 .  ه 632 سنة األول ربيع يف تويف الوجيز, وشرح,  األلغاز يف واإلعجاز,  التنبيه شرح:  مؤلفاته
 .(1/406) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات, (1/373) لألسنوي الشافعية طبقات: انظر

انظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص  (5)
(748 .) 

 (.5/402(, بداية احملتاج )2/762(, حترير الفتاوى )9/121العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.10/180البيان ) (7)
 (. 10/90حبر املذهب للروايين ) (8)
احللف لغة: القسم, ويقال فيه: حملوف, قال اجلوهري: ))وهو من املصار اآلتية على وزن مفعول   (9)

 (.739قاموس احمليط ص )(, ال3/1111كاملعقول((. انظر: الصحاح )
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قوله: فإذا قال: إن حلفت بطالقك فأنت طالق, مث قال: إن مل خترجي, أو إن خرجت 
مل تطلق هبذا التعليق؛ ألنه ليس فيه منع وال حث أو مل يكن األمر كما قلت فأنت طالق 

وال غرض حتقيق. وكذا لو قال: إذا حضت أو طهرت أو إذا شئت فأنت طالق, وقد يقع 
التعليق بطلوع الشمس, ويكون حلفا ؛ لتضمنه حتقيق اخلرب, كما إذا تنازعا يف طلوعها 

 .(1)فقال: إن مل تطلع فأنت طالق
أي صريح يف اإلقرار على  فإقرار به ,نعم :فقال ,أطلقتها خبارا  : له استقوله: ولو قيل

وكذا لو  ,أي على وجه االستخبار استخبارا   :قوله ,فإن التقدير نعم طلقتها ,(2)املشهور
فهي  فإن كان كاذاب   ,فهو إقرار أيضا   ,نعم :فقال ,أفارقت زوجتك أو زوجتك طالق :قيل

 .(3)زوجته يف الباطن
 (4)نشاءذلك التماسا إل :وإن قيل ,وراجعت صدق بيمينه أردت ماضيا   :قوله: فإن قال

 ,(5)وال إشكال , طلقتنعم ,اعلم أنه إن قال يف اجلواب كناية  :وقيل .نعم فصريح :فقال
 :فكأنه قال ,ألن السؤال يعود يف اجلواب ؛أنه صريح :فقوالن أظهرمها ,وإن اقتصر على نعم

ألنه مل يتلفظ ابلطالق وما يف  ؛أنه كناية :والثاين. (6)يف اإلقرار وهلذا كان صرحيا   ,نعم طلقت



واصطالحا : فهو ما تقدم من كالم املؤلف: أنه ما تعلق به حث, أو منع, أو حتقيق خرب, كذا حده ابن 
(, السراج 9/118سريج وتبعه اجلمهور, وزاد الرافعي: احللف ابهلل. انظر: العزيز شرح الوجيز )

(.  النجم 750سيين ص )الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احل
 (.  7/584الوهاج )

 (7/585(, النجم الوهاج )9/118العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/179(, الروضة )9/132املزين. العزيز شرح الوجيز ) وهو اختيار اإلمالء عن وحيكى (2)
 (, 7/586(, النجم الوهاج )8/179(, الروضة )9/132العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ب[-346] (4)
 (.7/586(, النجم الوهاج )8/179الروضة ) (5)
(, العزيز 10/91وغريهم. البيان ) والروايين الصباغ املزين وابن وهو اختيار اإلمالء عن وحيكى (6)

 (.7/586(, النجم الوهاج )8/180(, الروضة )9/132شرح الوجيز )
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 :فقال ,طلقت زوجتك :ولو قيل له :ويف قول. (1)ان األوىل أن يقول املصنعفك ,معناه
 ,ألن نعم متعني للجواب ؛ليس بصريح قطعا :وقيل. (2)فقد قيل هو كقوله نعم ,طلقت
وهللا  ,ولو اقتصر عليه مل تطلق ,طلقت :فكأنه قال ابتداء ,مستقل بنفسه ,طلقت :وقوله
 .(3)أعلم

ألنه وإن كان يقال يف  ؛أو حبة مل يقع (4)علق أبكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة فصل :
يف  (7)والروضة (6)وعبارة الشرح .(5)مل أيكل كل الرمانة فيقال أيضا   ,العرف أكل رمانة

 وذكرا تفصيال   ,(8)كحبة الرمان  ,ال حينث :قال القاضي حسني ,فأكلته إال فتاات   ,الرغيف
 .(9)بني ما حيسن وله وقع وبني غريه ,عن اإلمام



 (.7/586(, النجم الوهاج )8/180(, الروضة )9/132(, العزيز شرح الوجيز )10/91البيان ) (1)
 (7/586(, النجم الوهاج )8/180(, الروضة )9/132العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (7/586(, النجم الوهاج )8/180(,  الروضة )9/132(, العزيز شرح الوجيز )10/91البيان ) (3)
 (.5/139قليل غري واسع, اسم ملا يتلبب يه. انظر: معجم منت اللغة )اللبانة: الكأل ال (4)
(, الروضة 9/135(, العزيز شرح الوجيز )341(, احملرر ص )14/233هناية املطلب ) (5)

(8/182.) 
 (9/135العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/182الروضة ) (7)
(, النجم الوهاج 8/182وضة )(, الر 9/135(, العزيز شرح الوجيز )14/322هناية املطلب ) (8)

(7/587.) 
 أبن ذلك ضبط ورمبا حينث, مل موقع, هلا وجيعل حتس, قطعة بقي إن: اإلمام قال النووي: ))وقال (9)

 عندي به مقطوع وهذا: قال حنث, وال بر يف أثر له يظهر مل مدركه, دق وإن خبز, قطعة يسمى
(. وانظر: 8/182التفصيل((. الروضة ) هذا على القاضي إطالق تنزيل: والوجه العرف, حكم يف

 (.14/322هناية املطلب )
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فجعلت كل  ,إن مل متيزي نواك فأنت طالق :فقال ,توامها أو خلطا   قوله: ولو أكال مترا  
 ,(1)ألن بذلك يتميز نوى أحدمها ؛مل يقعأي حبيث ال يتماس منه ثنتان نواة وحدها 

 .(3)(2)ألن الظاهر إرادة التعيني ؛أنه ال يكفي التفريق :ولإلمام احتمال
إال ابلتمييز الذي حيصل به تعيني  ,فإنه ال يتخلص من احلنث قوله: إال أن يقصد تعيينا  

 .(4)نواة من نواها
فبادرت مع فراغه أبكل  ,مث برميها إبمساكها ,قوله: ولو كان بفمها مترة فعلق ببلعها

واتصل  ,كما دل عليه بثم  أي إذا كان التعليق ابإلمساك آخرا   مل يقع ,ورمي بعض ,بعض
وتعبري املصنف بثم يف الرمي يوهم اشرتاط أتخري ميني الرمي . (5)أكل البعض آبخر التعليق

وأكلت البعض بعد متام  ,أو اثنيا   فلو علق ابإلمساك أوال   ,وليس مرادا   ,عن ميني البلع
أكل  وكالمهم يفهم احلنث بل :(7)قال ابن النقيب. (6)يف ميني اإلمساك األميان كان حانثا  

لو حلف ال  :كما قالوا يف األميان  ,وهو واضح ,وهو يقتضي أن األكل ابتالع ,مجيعها



 (.8/183(, الروضة )9/136(, العزيز شرح الوجيز )341احملرر ص ) (1)
 (.321-14/320هناية املطلب ) (2)
 جمرد اتبعوا نية له يكن مل إذا ولكن املفرق, التمييز إطالق يظهر ال ألنه نظر؛ قال الغزايل: ))وفيه (3)

 (.5/451اللغة((. الوسيط ) وضع
 /5(. بداية احملتاج )7/587النجم الوهاج ) (4)
(, مغين 8/181(, الروضة )341(, احملرر ص )5/451(, الوسيط )14/321هناية املطلب ) (5)

 (.4/529احملتاج )
(, 760السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (6)

 (.7/588النجم الوهاج )
 أخذ, واألصول والتفسري والقراءات ابلفقه عاملا   كان,  النقيب بن لؤلؤ بن أمحد الدين شهابهو:  (7)

 .ه ( 769) سنة توىف ,املنهاج على نكتا   كتب  ,وغريه السبكي عن
  (.69) ص العذب املنهل, (2/232) شهبة قاضي ابن طبقاتانظر: 
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وأما عكسه وهو  ,لكين مل أر من ذكره هنا ,(1)كله, فقد أأيكل السكر فبلعه بال مضغ
 ؛(2)يف الروضة وأصلها ,فإنه ال حينث على األصح ,فابتلعت ,كلت فأنت طالق: إن أقوله

 .(3)ألنه يصح أن يقال ابتلع ومل أيكل
سرقت ما سرقت مل  :فقالت ,قوله: ولو اهتمها بسرقة فقال إن مل تصدقيين فأنت طالق

 .(5)(4)ألهنا صادقة يف أحد اخلربين قطعا   تطلق
فاخلالص أن تذكر  ,قبل كسرها ,ن مل ختربيين بعدد حب هذه الرمانةولو قال: إ قوله:
 حىت تبلغ ما يعلم أهنا ال تزيد عليه واحدا   يعلم أهنا ال تنقص عنه مث تزيد واحدا   عددا  

 واحدا   وال يزال تعد واحدا   ,مائة وواحدة واثنان :مث يقول ,عدد احلبات مائة :أي فيقول
 .(6)بعدد حباهتا يف اجلملة ما ذكرت ألهنا أخربت ؛حىت تنتهي إىل األلف

فإذا  ً  فيمن مل يقصد تعريفاأي صورة التهمة ابلسرقة وصورة عدد احلب  قوله: والصوراتن
 .(7)أو قصد حتقيق السرقة أو عدمها مل يتخلص بذلك ,قصد التمييز الذي حيصل به التعيني

 :فقالتبعدد ركعات فرائض اليوم والليلة,  لثالث من مل خيربين منكن :قوله: ولو قال
وثلثة أحد عشرة أي ملسافر مل  ,وأخرى مخس عشرة أي يوم اجلمعة ,واحدة سبع عشرة



 واألكل: الرماين قال) ) :(15ص ) املنري املصباح يف قال حيث املضغ بعد الطعام بلع هو: األكل (1)
 قال حيث مضغ غري من اجلوف إىل إدخاله فهو الطعام بلع وأما .((مضغه بعد الطعام بلع حقيقة

 .(( ميضغه مل: ابتلعه و الطعام بلع) ) :(1/485) العرب لسان يف
 (.8/182الروضة ) (2)
 (.4/529مغين احملتاج ) (3)
 (.8/183(, الروضة )9/136(, العزيز شرح الوجيز )341احملرر ص ) (4)
قال الدمريي: ))قال البغوي يف فتاويه: فإن قال: إن مل تعلميين ابلصدق, مل تتلخص بذلك((.  (5)

 (.7/588النجم الوهاج )
(, النجم الوهاج 341(. وانظر: احملرر ص )8/183قال النووي: ))قاله األصحاب((. الروضة ) (6)

(7/589.) 
 (.7/47(, هناية احملتاج )4/530ج )(, مغين احملتا 7/589(, النجم الوهاج )341احملرر ص ) (7)
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وعلله املتويل أبن ما  (1)حكاه يف الروضة وأصلها عن القاضي حسني واملتويل وأقرامهايقع 
ال تطلق  :قيل :وقول احملرر :قال يف الدقائق. (2)منهن واحدة إال وهي صادقة يف خربها

: ففي البحر عن بعض األصحاب ,(5)وهذا النفي مردود .(4)يوهم خالفا   ,(3)واحدة منهن
مبا إذا مل يرد احلالف أحد  ,مث ال بد من التقييد :قال الزركشي. (6)أنه تطلق ما عدى األوىل

 .(7)فإن أراده فاحللف على ما أراد ,هذه األايم
ألن  ؛طلقت مبضي حلظة ,أو بعد حني ,أو زمان ,أنت طالق إىل حني :قوله: ولو قال

 .(8)اسم احلني أو الزمان يقع على املدة الطويلة والقصرية
أما يف األوىل فلوجود  وميتا   أو ملسه أو قذفه تناوله حيا   قوله: ولو علق برؤية زيدا  

ويكفي رؤيته يف  ,(11)يعترب الوجه :وقيل. (10)وإن قل ويكفي رؤية شيء من يده ,(9)الصفة



 (.8/184الروضة ) (1)
 (.9/136العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.341احملرر ص ) (3)
 (.70دقائق املنهاج ص ) (4)
(. 765السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)

 (.7/590النجم الوهاج )
 (.10/194حبر املذهب ) (6)
 (. 765السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (7)
(, احملرر ص 85(, املصباح املنري )116(, خمتار الصحاح ص )1098انظر: القاموس احمليط ص ) (8)

 (.4/532(, مغين احملتاج )7/591(, النجم الوهاج )341)
 (.341(, احملرر ص )10/202(, البيان )10/111(, حبر املذهب )14/143لب )هناية املط (9)
 (.8/190(, الروضة )9/143(, العزيز شرح الوجيز )3/37املهذب ) (10)
 (.8/190(, الروضة )9/143العزيز شرح الوجيز ) (11)
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وال يقع  ,وال بد يف اللمس أن يكون بال حائل ,(1)أو وراء زجاج على األصح ,ماء صاف
 .(3)وهلذا جير به ,فألن قذف امليت كقذف احلي ؛وأما يف الثانية .(2)مبس الشعر والظفر

ألنه  ؛تفق عليه األصحاب, اأي ال يقع الطالق إذا كان املضروب ميتا   قوله: خبالف ضربه
 .(5)واألصح أنه يشرتط يف التعليق ابلضرب اإليالم ,(4)ليس يف مظنة اإليالم
إن  ,إن كنت كذلك فأنت طالق :فقال ,اي خسيس ,اسفيهكروه كيقوله: ولو خاطبته مب

  ,يعين إن أراد أن يغيظها ابلطالقوإن مل يكن سفيه  ,أراد مكافأهتا إبمساع ما تكره طلقت
ألن اإلغاظة ابلطالق إمنا حتصل  ؛أو مل يكن كما غاظته ابلشتم طلقت سواء كان خسيسا  

 .(6)فإذا أنت طالق ,والتقدير بزعمني أين كذلك ,بوقوعه
إال بوجود اخلسة كسائر  ,يعين وإن قصد التعليق مل تطلق قوله: أو التعليق اعتربت الصفة

 .(7)العليقات
يقصد املكافأة وال حقيقة التعليق  (8)أي إذا أطلق اللفظ وملقوله: وكذا مل يقصد يف األصح 

حيمل على  :والثاين. (1)وجود الصفة؛ ألن األصل عدم الطالقإال ب ,مل تطلق على األصح



ز شرح الوجيز الوقوع((. العزي والصحيح الطالق, يقع ال أنه: احلسني القاضي قال الرافعي: ))فعن (1)
(9/143.) 

(, النجم الوهاج 9/141(, العزيز شرح الوجيز )14/144وقطع به اإلمام. هناية املطلب ) (2)
(7/592.) 

 (.8/190(, الروضة )9/143(, العزيز شرح الوجيز )14/145هناية املطلب ) (3)
(, العزيز شرح الوجيز 341(, احملرر ص )10/202(, البيان )14/144هناية املطلب ) (4)

(9/141.) 
 يقصد ما دون اليمني يف اللفظ من ظاهرا إال نراعي ال ألان أصلنا؛ خيالف قال ابن الصباغ: وهذا (5)

 (.14/144( وانظر: هناية املطلب )10/202العادة. البيان ) يف به
 (.4/535(, مغين احملتاج )8/185(, الروضة )9/138العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.4/535(, مغين احملتاج )8/185(, الروضة )9/138العزيز شرح الوجيز ) (7)
 أ[ -347] (8)
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حمل الوجهني ما إذا عم العرف ابملكافأة فإن مل يعم  :قال الزركشي. (2)أة نظرا  للعرفاملكاف
 .(3)فهو تعليق قطعا  

ن : وميكن أوالروضة وعبارة الشرح, (5)تبع فيه احملرر منايف إطالق التصرف (4)قوله: فالسفه
 .(6)حيمل السفه على ما يوجب احلجر

أخس  :وقال ,قاله أبو احلسن العبادي من ابع دينه بدنياه :قيل (7)قوله: واخلسيس
 .(8)األخساء من ابع آخرته بدنيا غريه

كما قاله يف   ,(9)أي لشدة خبله هو من يتعاطى غري الئق به خبال   :ن يقالقوله: ويشبه أ
 .(11)أو زهدا   ليخرج ما لو تعاطاه تواضعا   ؛(10)احملرر
قال . (2)فأنت طالق ب(/289) إن كنت كذلك  :فقال ,(1)لو قالت له اي سفلة فرع:

هو الذي يتعاطى األفعال الدنية ويعتادها وال يقع ذلك على من يتفق  :إمساعيل البوشنجي



(, الروضة 9/138قال الرافعي والنووي: أنه األصح, وبه قال صاحب التتمة. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (4/535(. وانظر: مغين احملتاج )8/185)

 (.4/535(. مغين احملتاج )9/138وبه أفىت القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 772عب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب الطالق, حتقيق الطالب: مت (3)
السفه يف اللغة: نقص يف العقل, وهو ضد احللم, وأصله اخلفة واحلركة. انظر: خمتار الصحاح ص  (4)

 (.146(, املصباح املنري ص )127)
 (.342احملرر ص ) (5)
 (.8/186(, الروضة )9/138العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/594(, النجم الوهاج )74: خمتاح الصحاح ص )واخلسيس يف اللغة: الدنئ واملرذول. انظر (7)
(, مغين احملتاج 7/594(, النجم الوهاج )8/185(, الروضة )9/138العزيز شرح الوجيز ) (8)

(4/535.) 
 (.8/185(, الروضة )9/138العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.342احملرر ص ) (10)
 (.4/535(, مغين احملتاج )7/594النجم الوهاج ) (11)
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منه اندرا كاسم الكرمي والسيد يف نقيصة وال خيفى أن النظر يف حتقيق األوصاف إمنا حيتاج 
فيقع الطالق يف احلال وهللا إليه عند محل اللفظ على التعليق فإذا محل على املكافأة 

 .(3)أعلم
جنز اجلزء الثاين من املشرع الروي يف , سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى هللا على]

شرح منهاج النووي رمحه هللا يف السادس والعشرين من شهر شعبان املعظم سنة ثالث 
 أ[ /290].(4)ومثانني ومثان مائة واحلمد هلل رب العاملني والصالة على حممد وآله وصحبه 

لروي يف شرح منهاج النووي رمحه هللا ورضي عنه املشرع اجلزء الثالث األخري من كتاب ا
أتليف الشيخ اإلمام العامل العالمة األوحد الرابين شرف أيب الفتح حممد العثماين املراغي 

 ب[/290املدين رمحة هللا عليه وعلى سائر املسلمني واحلمد هلل رب العاملني ]
 (5)[وعلى آله وصحبه وسلمبسم هللا الرمحن الرحيم وصلى هللا على سيدان حممد 

 




(, مغين 7/595لسفلة هو: من يتعاطى األفعال الدنيئة, ويفعلها غالبا . انظر: النجم الوهاج )ا (1)
 (.4/536احملتاج )

 (.4/536(, مغين احملتاج )7/595(, النجم الوهاج )8/187الروضة ) (2)
 (.8/187(, الروضة )9/139العزيز شرح الوجيز ) (3)
كتب يف اهلامش: احلمد هلل أمت الفقيه األوحد العامل زيد الدين عبد القادر بن شعبان املصري قراءة   (4)

هذا اجلزء على جامعه جباه الكعبة شرفها هللا تعاىل وأمت عليه نعمته يف يوم الثالاثء رابع عشر من 
 وسلم. مجادى اآلخرة سنة إحدى ومخسني ومثان مائة وصلى هللا على سيدان حممد وآله

 ومكتوب فوقها: السطور منقولة من خط الشارح رمحه هللا.
 سقط من )ب(. (5)
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 كتاب الرجعة
وفالن يقول بالرجعة أي  ،هي بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح املرة من الرجع والرجوع

بائن ]الرد إىل النكاح يف عدة طالق غري  :ويف االصطالح. ( )بالرجوع إىل الدنيا بعد املوت
 :قال اإلمام. ( )﴾َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ يف َذِلكَ ﴿: قال تعاىل .( )على وجه خمصوص

يف قصة ابن  وقال  .( )ذلك أي يف العدة ( )[وقوله يف .( )الرجعة بإمجاع املفسرين
 .( )وأمجعت األمة على جوازها .( )((مره فلرياجعها): )( )عمر

 :أي المرتجع أهلية النكاح بنفسه شرط (  )[بقوله]وأشار إليه  ،الزوج :وأركاهنا أربعة أوهلا
 :قال. ( )قاله يف الدقائق ،فإهنما أهل النكاح بوليهما ،فال يصح رجعة الصيب واجملنون



، (11 /9)، العزيز شرح الوجيز (1  )، واملصباح املنري ص (99)خمتار الصحاح ص : انظر ( )
 (.1/7)النجم الوهاج 

، (771)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب ( )
 (.7/77)، هناية احملتاج (1/7)النجم الوهاج 

 (.1  )سورة البقرة آية رقم  ( )
 (.7  /  )هناية املطلب  ( )
 (.ب)سقط من  (7)
 (.11 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /1)التهذيب  (1)
 .نهمارضي اهلل ع (7)
 (. 7 )سبق خترجيه ص  (1)
وأمجعوا على أن احلر إذا طلق زوجته (: )) 1 : )رقم اإلمجاع( 77)قال ابن املنذر يف اإلمجاع ص (9)

: وقال((. احلرة وكانت مدخواًل هبا تطليقة أو تطليقتني أنه أحق برجعتها حىت تنقضي العدة
رقم اإلمجاع ((. لك املرأةوإن كرهت ذ، وأمجعوا أن الرجعة إىل الرجل مادامت يف العدة ))
( 1 .) 
، العزيز شرح الوجيز (   /1)، التهذيب (   /1 )، البيان (7  /  )هناية املطلب : وانظر
(9/ 11.) 

 .قوله(: ب)يف  (1 )
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ألهنما  ؛والسفيه ،والعبد بغري إذن سيده على األصح ،ويصح رجعة السكران على املذهب
وليس للمرتد الرجعة كما . ( )وإن كان شرطه إذن الويل واملوىل انتهى ،أهل النكاح بنفسيهما
فريد على  ،للنكاح وليس أهالً  ،واألصح أن احملرم يصح رجعته ،( )ليس له ابتداء النكاح

  .( )هلية موجودة وإمنا اإلحرام مانعاأل :وميكن أن يقال ،إطالقه
 كالمه تبعاً   طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح قوله ولو
ينبغي أن  :فقال ،وإمنا ذكره يف الروضة وأصلها حبثاً  ،يقتضي أن املسألة منقولة، ( )للمحرر

وهو  ،نا التوكيل يف الرجعةلكن إذا جوز  ،حيث جيوز له ابتداء النكاح ،جيوز للويل الرجعة
غري مساعد عليه من جهة املعىن فإن تصرف الويل أقوى  وهو :قال الزركشي. ( )الصحيح

الركن . ( )واز وإن منعنا التوكيل يف الرجعةفيظهر اجل ،ألنه يتصرف بالوالية ؛من الوكيل
وهذه  براجعتك ورجعتك وارتجعتك حصلتو  ( )[بقوله]الصيغة وأشار إليها  :الثاين
 :فيقول ،ويستحب أن يضيف إىل النكاح أو الزوجية أو نفسه ،( )لشيوعها ؛صرائح

وال بد من التصريح باملرأة  ،(  )و ال يشرتط ،أو إيل ،أو زوجييت ،راجعتك إىل نكاحي
أو  ،أو ظاهر كراجعت فالنة ،أو حضور كراجعتك ،كراجعتها  ،إما بضمري غيبة ،املراجعة



 (. 7)دقائق املنهاج ص  ( )
 (. 7)دقائق املنهاج ص  ( )
 (.   / )، أسىن املطالب (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (   )احملرر ص  ( )
متعب : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب(71 /9)يز العزيز شرح الوج ( )

 (.   / )، أسىن املطالب (1/1)، النجم الوهاج (771)ساعد احلسيين ص 
 (.   )احملرر ص  (7)
 (.71 /9)العزيز شرح الوجيز . وعرب عنه الرافعي باألظهر(. 7  /1)الروضة  (1)
 (. 711)متعب ساعد احلسيين ص : الرجعة، حتقيق الطالبالسراج الوهاج للزركشي، كتاب  (7)
 .قوله(: ب)يف  (1)
 (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (   )احملرر ص  (9)
 (.1/1)، النجم الوهاج (7  /1)، الروضة ( 7 /9)العزيز شرح الوجيز  (1 )
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. ( )وصرائح الرجعة حمصورة على األصح. ( )فال ينفع ،ما جمرد راجعت وارجتعتأو  ،زوجيت
 .( )وأعدت حلك ،كرفعت حترميك  ،ينعقد مبا يؤدي معناه :وقيل. ( )األصح

ألهنما مل  ؛كنايتان  :والثاين. ( )( )لورودمها واألصح أن الرد واإلمساك صريحان: قوله
اخلالف يف الرد أضعف من  :قال الزركشي. ( )خبالف لفظ الرجعة ،ومل يتكررا ،يشتهرا

مع نصه على  ،( )كما قاله املاوردي وغريه  ،( )وهلذا نص يف األم على صراحته ،األمساك
 فقال معرتضاً  ،سنوي إال على أحد النصنيومل يطلع األ. ( )عدم صراحة اإلمساك انتهى

وسواء يف  ،وقد ظهر أن اخلالف قوالن :على تصحيح صراحة الرد نص يف األم على خالفه
 .(  )قاله الروياين ،وارتددتك ،رددتك ،لفظ الرد



 (.7  /1)، الروضة ( 7 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /1 )احلاوي  ( )
 (.1  /1)، الروضة (7  /1)، الروضة (7  /  )، هناية املطلب (   /1 )احلاوي  ( )
 (.1  /1)، الروضة ( 7 /9)، العزيز شرح الوجيز (7  /  )هناية املطلب  ( )
 (.1  )سورة البقرة آية رقم . ﴾َذِلكَ  يف  ِبَردِِّهنَّ  َأَحقُّ  َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ ﴿: تعاىل قال ( )
، العزيز (   )، احملرر ص (   /1 )احلاوي ((. وهو األصح: )وقال الرافعي ورجحه املاوردي، (7)

 (. 7 /9)شرح الوجيز 
: وانظر(. 7  /1)الروضة . وغريهم والروياين الطيب أيب والقاضي حامد أيب ورجحه الشيخ (1)

 (. 7 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /1 )احلاوي 
 رددهتا قد أو ارجتعتها قد أو راجعتها قد يقول أن هبا والكالم(: ))11 /7)قال الشافعي يف األم  (7)

 ((.زوجة فهي هبذا تكلم فإذا إيل، ارجتعتها قد أو إيل
 (.   /1 )احلاوي  (1)
- 71)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب (9)

71  .) 
 (.71 /7)املهمات  (1 )
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ففي كونه كناية أو  ،تزوجت أو نكحت :إذا قال وأن التزويج والنكاح كنايتان: قوله
وجيري  .( )ألهنما غري مستعملني يف الرجعة ؛األول :أصحها ،أوجه ( )أو لغواً  ( )صرحياً 

، تزوجتك أو نكحتك :بأن قال ،اخلالف فيما لو جرى العقد على صورة اإلجياب والقبول
 .( )ألنه آكد يف اإلباحة ؛األصح هنا الصحة :قال الروياين

فاألصح يف الشرح  ،إذا قلنا بصراحة رددهتا و إلى نكاحيأوليقل رددتها إلي : قوله
قال  .( )املشهور عدم االشرتاط :ويف البيان .( )إيل أو إىل نكاحي :والروضة اشرتاط قوله

وجزم به العراقيون ومن املراوزة القاضي حسني واملتويل وغريمها ومقتضى   :( )[ابن الرفعة]
 ،إذا جعلنا اإلمساك صرحياً  :ويف الروضة وأصلها .( )يشرتط ذلك يف اإلمساككالمه أنه ال 

وجزم البغوي بعدم  ،فيشبه أن جييء يف اشرتاط اإلضافة وجهان كالرد ،صرحياً 
 .(  )( )االشرتاط



، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، ( 7 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /1 )احلاوي  ( )
 (. .711)متعب ساعد احلسيين ص : حتقيق الطالب

السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق . وبه قال اجلرجاين؛ ألنه ال ينفك عن عوض ( )
 (. 711)ص متعب ساعد احلسيين : الطالب

، العزيز شرح الوجيز (   /1 )احلاوي . ورجحه املاوردي والرافعي والنووي، وبه قال القاضي ( )
 (.7  /1)، الروضة ( 7 /9)

 (.1  /1)، الروضة ( 7 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.7  /1)،  الروضة ( 7 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.1  /1 )البيان  (1)
 .عيالراف(: ب)يف  (7)
متعب ساعد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب(17 /  )كفاية النبيه   (1)

 (. 711)احلسيين ص 
 (.7  /1)التهذيب  (9)
 (.7  /1)الروضة  (1 )
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ال  ألن الرجعة يف حكم استدامة النكاح ولذلك ؛والجديد أنه ال يشترط اإلشهاد: قوله
َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ﴿: لظاهر قوله تعاىل ؛يشرتط :والثاين. ( )حيتاج إىل الويل ورضى املرأة

 ،( )وتعبريه باجلديد تبع فيه احملرر .على االستحباب ( )وهي على األول حممولة. ( )﴾ِمْنُكمْ 
أن قوله يف  :ونقل الرافعي عن العراقيني ،( )قدمي]ومجاعة ذكروا أن االشرتاط  ،( )احملرر

 .( )يف اإلمالء يف استحبابه وجهان  ( )[وأن قول االشرتاط ،القدمي واألم عدم االشرتاط
 ،بنيا على اخلالف يف اإلشهاد :يف صحة الرجعة بالكنايات وجهان فيصح بكناية: قوله

. ( )قاله الرافعي واملصنف ،على النطق وبالكتابة مع القدرة ،( )بالكناية صحفعلى األظهر ي
أهنا  ،(  )وجرى عليه اجلمهور ،(  )والذي نص عليه الشافعي :قال الزركشي. ( )واملصنف

واملنصوص يف األم  ،وبالكتابة ،أما األخرس فيصح منه باإلشارة ،اللفظبال تصح للقادر إال 
حسن أسواء  ،والصحيح صحة الرجعة بغري العربية .(  )اعتبار اإلفهام يف اإلشارة :والبويطي

 .(  )بالعربية أم ال



 (.1  /1)، الروضة (   )احملرر ص : وانظر(.    /1)التهذيب . ورجحه البغوي ( )
 (. )سورة الطالق آية رقم  ( )
 [ب-7  ] ( )
 (.   )احملرر ص  ( )
 (.1 1 )، البسيط ص ( 7 /  )هناية املطلب . ومنهم اإلمام والغزايل (7)
 (.ب)سقط من  (1)
 (.77 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)
السراج الوهاج . وبه قال العراقيون، وبعض املراوزة كالشيخ أيب حممد. ال تصح بالكناية: وقيل (1)

 (.   79)متعب ساعد احلسيين ص : حتقيق الطالبللزركشي، كتاب الرجعة، 
 (.1  /1)، الروضة ( 7 /9)العزيز شرح الوجيز  (9)
 (. 7 /7)األم  (1 )
 (.7/7)، مغين احملتاج (7  /1 )، البيان (11 /1 )حبر املذهب  (  )
 (. 791)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب (  )
 (.1  /1)، الروضة ( 7 /9)العزيز شرح الوجيز  (  )
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مث  ،إذا طلقتك فقد راجعتك :فلو قال ،كالنكاح والبيع وسائر العقود  وال يقبل تعليقا  : قوله
فكذلك ما لو  ،شئت :فقالت ،راجعتك إن شئت :ولو قال .( )طلقها مل حيصل الرجعة

 .( )فإن ذلك تعليل ،إذا شئت أو إن شئت بفتح اهلمزة :قال
 .( )بالفعل فال حيصل له الرجعة ،ألنه قادر على القول ؛وال يحصل بفعل كوطء: قوله
أشار إىل ويختص الرجعة بموطوءة طلقت بال عوض لم يستوف عدد طالقها : قوله

ومشل إطالقه املوطوءة يف  ،ألنه ال عدة على غريها ؛وهو الزوجة املوطوءة :الركن الثالث
 ،( )بناء على الصحيح أنه يوجب العدة، وكذا الدبر يف األصح ،القبل

راجعت  :مث قال قبل التعيني ،فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة ،واألصح اشرتاط كوهنا معينة
ألن اهلل تعاىل خص الرجعة  ؛طلقت خرج به الفسخ :وقوله، ( )املطلقة منكما مل يصح

وهو الطالق غري  :والرابع .( )ألهنا تبني عنه ؛بال عوض خرج به املختلعة :وقوله ،بالطالق
 .( )فاملطلقة قبل الدخول ال حتل له إال بنكاح جديد ،املستويف العدد بال عوض



، (1  /1)، الروضة (77 /9)،  العزيز شرح الوجيز (71 /1 )، البيان (   /1 )احلاوي  ( )
 (.7/7)مغين احملتاج 

 (.7/7)، مغين احملتاج (1  /1)، الروضة (77 /9)،  العزيز شرح الوجيز (7 / )املهذب  ( )
. ة واملباشرة بشهوة؛ قياساً على وطء البائع للجارية املبيعة يف وقت اخليارتصح بالوطء والقبل: وقيل ( )

 (.7  /1)، الروضة (9  /1)حتفة احملتاج (.   /1)، النجم الوهاج (7  /1)املهذب 

، (797)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب ( )
، هناية احملتاج (   / )، أسىن املطالب (9  /1)تاج حتفة احمل(   /1)النجم الوهاج 

(7/11.) 
متعب : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب(77 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)

 (.7/11)، هناية احملتاج (   / )، أسىن املطالب (791)ساعد احلسيين ص 
 (.7/11)، هناية احملتاج (   / )،  أسىن املطالب ( 1 /  )كفاية النبيه   (1)
، كفاية النبيه (77 /7)الوسيط : وانظر(.   /1)النجم الوهاج ((. باإلمجاع: ))قال الدمريي (7)

 (.7/11)، هناية احملتاج ( 1 /  )
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فَ بَ َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَل ﴿: لقوله تعاىل ؛أي يشرتط بقاؤها يف العدة باقية في العدة: قوله
 ،( )ملا كان يباح هلن النكاح ولو كان حق الرجعة باقياً  .( )﴾تَ ْعُضُلوُهنَّ َأْن يَ ْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ 

ودخلت فيها البقية  ،فلو وطئها الزوج فيها استأنفت عدة من الوطء ،عدة الطالق :واملراد
 .راجع إال يف البقية كما سيأيتيوال 
فلو ارتد  ،حمل االستحالل[ أ/ 9 ]أي ويشرتط كوهنا  محل الحل ال مرتدة: قوله

الرجعة ألن املقصود من  ؛الزوجان أو أحدمها يف عدة الرجعة مل يصح رجعتها يف حال الردة
وإذا أسلما قبل انقضاء  ،وما دامت مرتدة ال جيوز االستمتاع هبا وال اخللوة معها ،االستباحة

فعلى النص لو ارتد الزوجان أو أحدمها  ،( )نص عليه ،العدة فال بد من استئناف الرجعة
مث طلقها يف العدة وراجعها فالطالق موقوف إن مجعهما اإلسالم يف العدة  ،بعد الدخول

ألن املراد نوع  ؛وإن مل يفد حل اجلماع وتصح رجعة احملرمة .( )والرجعة الغية ،نفوذه بان
 .( )ويف املعتدة للشبهة وجهان ،( )وهي تفيد حل اخللوة هبا ،من احلل

ألنه اختالف يف وقت  ؛أشهر وأنكر صدق بيمينه  ( )[عدة]وإذا ادعت انقضاء : قوله
فكذلك إذا اختلفا يف  ،ولو اختلفا يف أصل الطالق كان القول فيه قول الزوج ،طالقه



 (.   )سورة البقرة آية رقم  ( )
 (7/11)، هناية احملتاج (7  /7)بداية احملتاج  ( )
، (7  /1)، الروضة (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (11 ) ص خمتصر املزين. نص عليه املزين ( )

 (.  /1)النجم الوهاج 
، بداية احملتاج (7  /1)، الروضة (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (11 )خمتصر املزين ص  ( )

(7/  1.) 
 (.7/11)، هناية احملتاج (7/1)، مغين احملتاج (71 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)
وجهان أصحهما عند الشيخ أيب حامد أهنا ال متنع؛ ألن عدة املطلقة مل تنقض : )) قال الزركشي (1)

((. ويتأيد األول بصحة الرجعة مع اإلحرام. بعد، وأصحهما يف التهذيب املنع؛ ألهنا يف عدة غريه
ر وذك(.  11)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب

 (. 1 /9)العزيز شرح الوجيز . الرافعي اخلالف
 (.ب)سقط من  (7)
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وأنكرت أهنا  ( )[االنقضاء]وهو ما إذا ادعى  ،وقال الرافعي والنووي يف العكس .( )وقته
وهو بالنسبة لتطويل العدة  :قال الزركشي. ( )ألهنا غلظت على نفسها ؛تصدق بيمينها

وصرح به هنا صاحب  ،كما ذكروه يف العدة  ،ألهنا تستحق النفقة يف املدة الزائدة ؛خاصة
 ،وله أن يتزوج أختها :قال ،( )وحكاه صاحب البحر عن نص اإلمالء ،والكايف ،الشامل

 .( )( )وحكى يف احلاوي يف النفقة وجهني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1  /7)، بداية احملتاج (1  /1)، الروضة (77 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
 .االنفصال(: ب)يف  ( )
، النجم الوهاج (1  /1)، الروضة (77 /9)، العزيز شرح الوجيز (   )احملرر ص : انظر ( )

(1/  ) 
، هناية ( 11)متعب ساعد احلسيين ص : اج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالبالسراج الوه ( )

 (7/11)احملتاج 
 (.11 /1 )احلاوي  (7)
 (.  11)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب (1)



                                                                (663)                                                               تـــــــــــاب الـــرجـــعـــة         كــــــــ
=================================================

 ؛تصديقها بيمين أو وضع حمل لمدة إمكان وهي ممن تحيض ال آيسة فاألصح: قوله
َواَل حيَِلُّ هَلُنَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه يف أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُ ْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْليَ ْوِم ﴿: لقوله تعاىل

 ،أو ناقصاً  كامالً   ،أو ميتاً  وسواء كان حياً  ،فلو مل يصدقن ملا هنني عن الكتمان .( )﴾اْْلِخرِ 
واحرتز باإلمكان عما  ،( ) ( )ال بد من البينة مطلقاً  :وقيل. ( )على املذهب ( )وكذا مضغة

ألهنا يف معىن  ؛وصرح يف احملرر بعدم قبول دعوى الصغرية. ( )كما سيأيت  ،عما إذا مل ميكن
وأشار إىل أن اإلمكان  ،وإمنا يصدق يف انقضاء العدة ال يف النسب واالستيالد ،( )اْليسة

 .( )خيتلف حبسب دعواها
: أما الستة أشهر فلقوله تعاىل فإن ادعت والدة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان: قوله
فيبقى للحمل ، ( )﴾َعاَمنْيِ  يف  َوِفَصالُهُ ﴿: وقال تعاىل، ( )﴾َشْهرًا َثاَلثُونَ  َوِفَصالُهُ  َوََحُْلهُ ﴿

 .( )لحظة إلمكان الوطء وحلظة الوالدةوأما اللحظتان ف ،ستة أشهر



 (.1  )سورة البقرة آية رقم  ( )
مسيت بذلك؛ ألهنا مقدار هي املين ينتقل طوراً آخر بعد العلقة، فيصري حلماً وهو املضغة، : املضغة ( )

 .ما ميضغ
 (.1  )املصباح املنري ص : انظر
، بداية (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (   )، احملرر ص ( 1 /7)الوسيط . وهو املشهور ( )

 (.1  /7)احملتاج 
، النجم الوهاج (71 /9)، العزيز شرح الوجيز ( 1 /7)الوسيط . وبه قال أبو إسحاق املروزي ( )

(1/  .) 
. السقط يف وال: وقيل. الكامل الولد يف وال: وقيل. يظهر مل إذا امليت الولد يف تصدق ال: وقيل (7)

 (.1  /1)الروضة 
متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب:  انظر (1)

(711 .) 
 (.   )احملرر ص  (7)
 (.1  /1)، الروضة (71 /9)العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.7 )سورة األحقاف آية رقم  (9)
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وعبارة الروضة من حني إمكان  .( )تبعا للشرح ( )كذا عرب به احملرر  وقت النكاحمن : قوله
وللرافعي يف الكالم على عبارة الوجيز ما يدل على اعتبار . ( )اجتماع الزوجني بعد النكاح

 .( )فإن ادعت ألقل من ذلك مل تصدق وكان للزوج رجعتها ،إمكان االجتماع
 ( )أو مضغة بال صورة فثمانون ،يوما ولحظتانأو سقط مصور فمائة وعشرون : قوله

وال خيفى أن هذا  :قال الرافعي. كما سيأيت  ( )اعتبار إمكان اإلمجاع فيها عأي م ولحظتان
 .( )وال يطالب بإظهار الولد والسقط حبال ،يف املضغة مفرع على قولنا بأن العدة تنقضي هبا

اثنان  (  )طهر فأقل اإلمكانت حرة وطلقت في فإن كان ،أو انقضاء أقراء: قوله
وذلك بأن يطلق وقد بقي من  ،أي على املشهور يف غري املبتدأةولحظتان  وثالثون يوما  
وتطهر  ،وليلة مث حتيض يوماً  ،وتطهر مخسة عشر يوماً  ،وليلة مث حتيض يوماً  ،الطهر حلظة
ال حيكم بانقضاء العدة بالطعن يف الدم  :ويف قول. (  )مث تطعن يف احليض ،مخسة عشر

واألصح  ،الحتياط يف العدةلوهو قوي  :قال الزركشي. (  )بل يشرتط مضي يوم وليلة ،آخراً 
وإمنا هي لتيقن  ،ليست من العدة ،أو اليوم والليلة على الثاين ،أن اللحظة على املشهور



 (.  )سورة لقمان آية رقم  ( )
 (.1  /1)ضة ، الرو (71 /9)، العزيز شرح الوجيز (   )احملرر ص  ( )
 (   )احملرر ص  ( )
 ،(71 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.1  /1)الروضة  (7)
 (.71 /9)العزيز شرح الوجيز  (1)
 .يوما(: ب)بعده يف  (7)
 (.  /1)، النجم الوهاج (1  /1)، الروضة (   )احملرر ص  (1)
 (.79 /9)العزيز شرح الوجيز  (9)
 [أ-1  ] (1 )
، الروضة (79 /9)، العزيز شرح الوجيز ( 1 /7)، الوسيط (1  /  )هناية املطلب  (  )

 (.7/1)، مغين احملتاج (1  /1)
 (.1  /7)، بداية احملتاج (9  /1)، الروضة ( 77/ )حترير الفتاوى  (  )
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 فيحقها مثانية وأربعون يوماً  ،أما املبتدأ فأقل اإلمكان .( )فال يصح الرجعة فيها ،متامها
 .( )بناء على األصح أن القرء ما احتوشه دمان ،وحلظة

 ،ن تطلق يف آخر جزء من احليضأأي ب أو في حيض فسبعة وأربعون ولحظة: قوله
مث  ،مث تطهر مخسة عشر يوماً  ،هر تصويره فيما إذا علق طالقها بآخر جزء من حيضهاطوت

وتطعن يف  ،وتطهر مخسة عشر ،وليلة مث حتيض يوماً  ،وتطهر مخسة عشر ،وليلة حتيض يوماً 
وال حيتاج هنا إىل تقدير حلظة يف  ،ويف حلظة الطعن ما تقدم يف املطلقة يف الطهر ،احليض
 .( )ألن اللحظة هناك حتسب قرأ ؛األول
أو حيض فأحد وثالثون  ،ولحظتان أو أمة وطلقت في طهر فستة عشر يوما   :قوله

أما املبتدأة فأقل اإلمكان يف حقها  ،يف غري املبتدأة ما ذكره فيما إذا طلقت طاهراً  ولحظة
 .( )( )بناء على اشرتاط االحتواش ،وحلظة اثنان وثالثون يوماً 

إن لم تخالف عادة دائرة وكذا إن خالفت في  ( )أي حرة كانت أو أمة وتصدق: قوله
إذا كان هلا عادة دائرة على ما فوق األقل صدقت يف دعوى انقضائها على وفق  األصح
فاألصح عند األكثرين أهنا تصدق  ،وإن ادعت االنقضاء فيما دوهنا مع اإلمكان ،العادة

ونقله  ،( )للتهمة باالستعجال ؛ال :والثاين. ( )ألن العادة قد تتغري وهي مؤمتنة ؛باليمني أيضاً 
 .( )ونقله يف املهمات عن النص



 (.   1)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب ( )
 (. 1  /7)، بداية احملتاج (11 /9)لعزيز شرح الوجيز ا ( )
 (7/1)، مغين احملتاج (9  /1)، الروضة ( 1 /7)، الوسيط (1  /  )هناية املطلب  ( )
 الدم واحتوش، وسطهم جعلوه فالن على القوم واحتوش، به أحاطوا بالصيد القوم احتوش: يقال ( )

 . طرفيه من واكتنفته بالطهر أحاطت الدماء كأن:  الطهر
 (. 1)ص  املنري املصباح، (11)ص  الصحاح خمتار: انظر
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق ( 77/ )، حترير الفتاوى (9  /1)الروضة  (7)

 (  /1)، النجم الوهاج (1 1)متعب ساعد احلسيين ص : الطالب
 (9  /7)بداية احملتاج  (1)
 (9  /7)، بداية احملتاج ( 1 /9)، العزيز شرح الوجيز ( 77/ )حترير الفتاوى  (7)
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أعلم أن  ولو وطئ رجعية واستأنفت األقراء من وقت الوطء راجع فيما كان بقي: قوله
فعليها أن تستأنف ثالثة  ،فلو وطئ الزوج الرجعية يف العدة ،الرجعة خمتصة بعدة الطالق
 .( )ما بقي من عدة الطالق على األصح يدخل فيها ،أقراء من حني فراغ الوطء

ا زاد بسبب الوطء وله جتديد النكاح فيم ،وال يصح الرجعة إال فيما بقي من عدة الطالق
 .( )وال جيوز لغريه

ألنه طالق حرم الوطء  ؛أي بالوطء وغريه من ملس أو نظر ويحرم االستمتاع بها: قوله
 .( )( )فحرم مقدماته كالبائن

. ( )الختالف العلماء يف إباحته ،بالتحرمي أي وإن كان عاملاً  فإن وطئ فال حد: قوله
وإن   ،وهو مستمد من القدمي يف إجيابه بكل وطء حيرم لعينه ،إن علم التحرمي حد :وقيل

 .( )حمل الشبهة كوطء األخت اململوكة كان يف



العزيز شرح الوجيز . أنه املختار يف هذا الزمان: وهو املذهب، وقال الروياين: قال الشيخ أبو حممد ( )
 (.9  /7)، بداية احملتاج ( 1 /9)

 (.77 /7)املهمات  ( )
 (.   /1)وضة ، الر ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (   /1)، الروضة ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
، الروضة ( 1 /9)، العزيز شرح الوجيز (17 /7)، الوسيط (   /  )هناية املطلب  (7)

 (.7 /1)، النجم الوهاج (   /1)
. هلا رجعة ذلك ويعترب، ذلك وحنو بشهوة إليها النظر و وتقبيلها الرجعية وطء احلنفية عند جيوز (1)

 بعد بعالً  تسميته ويف ((ذلك يف بردهن أحق وبعولتهن)) :تعاىل قوله: منها أدلة بعدة واستدلوا
 وطأها أن إىل إشارة ففيه، اجملامعة هي فاملباعلة بينهما؛ الزوجية بقاء على دليل الرجعي الطالق
 . له حالل

 .الوديعة ورد املغصوب كرد بالقول الخيتص الرد و، رداً  الرجعة مسى وتعاىل سبحانة اهلل: وأيضاً  
 .(77 / ) احلقائق تبيني، (17 -11 / ) الصنائع بدائع، (9 /1) املبسوط: انظر
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فإن كان معتقد احلل أو  ،أي إلقدامه على معصية عنده وال يعزر إال معتقد تحريمه: قوله
 .( )جاهال بالتحرمي فال

 .( )ألهنا يف حترمي الوطء كالبائنة فكذلك يف املهر ؛ويجب مهر مثل إن لم يراجع: قوله
وحصول احليلولة  ،لوقوع الوطء يف حال ظهور اخللل ؛وكذا إن راجع على المذهب: قوله
املنع الرتفاع اخللل  :والثاين. ( )اهذ[ ب/ 9 : ]على قولني أحدمها :والثانية، ( )بينهما

 ،ال وأفهم إطالقه أنه ال فرق بني علم املرأة بالتحرمي أو ،آخرا وعودها إىل صلب النكاح
مل أر من : قال اإلمام البلقيين. ( )تكرر الوطءوظاهر كالمهم أن الواجب مهر واحد ولو 

كاتب عدم تعرض له وقياس ما ذكروه يف الوطء يف النكاح الفاسد ووطء األب والشريك وامل
 .( )التكرر

أي إذا مات أحدمها وهي يف العدة  ويصح إيالء وظهار وطالق ولعان ويتواريان: قوله
واشتهر عن لفظ  ،ويظاهر ويالعن ويلحقها الطالق ،عنها توىفورثه اْلخر ويصح أن 



، الوسيط (   /  )، هناية املطلب (   /1 )احلاوي . ورجحه املاوردي واإلمام والغزايل ( )
، (7 /1)هاج ، النجم الو (   /1)، الروضة ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز : وانظر(. 17 /7)

 (.   /7)بداية احملتاج 
 (   /1)الروضة . وهو وجه ضعيف: قال نووي ( )
 (.7 /1)، النجم الوهاج (   /1)، الروضة ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
، (   /1)، الروضة ( 1 /9)، العزيز شرح الوجيز (17 /7)، الوسيط (   /1 )احلاوي  ( )

 (.   /7)بداية احملتاج 
بداية احملتاج ، (1 /1)النجم الوهاج ، (   /1)، الروضة ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز : انظر (7)

(7/   .) 
، النجم الوهاج (   /1)، الروضة ( 1 /9)العزيز شرح الوجيز . وبه قال اإلصطخري (1)

(1/ 1.) 
اية احملتاج بد: وانظر(.    /1)، الروضة (17 /9)العزيز شرح الوجيز . وحكاه القاضي ابن كج (7)

(7/   .) 
 (. 77/ )حترير الفتاوى : انظر (1)
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وأراد اْليات  ،الشافعي رضي اهلل عنه أن الرجعية زوجة يف مخس آيات من كتاب اهلل تعاىل
ولألصحاب رَحهم اهلل ثالثة أقوال يف أن الطالق الرجعي  ،( )املشتملة على هذه األحكام

 ،أنه موقوف :والثالث. ( )ال :والثاين. ( )نعم :أحدها ،أم ال ،ويزيل امللك ،يقطع النكاح
 ،مل يزلوإن راجع تبينا أنه  ،تبينا زوال امللك بالطالق ،فإن مل يراجعها حىت انقضت عدهتا

 .( )واختاره الرافعي واملصنف
فأنكرت فإن اتفقا على وقت االنقضاء   ،وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها: قوله

ن أل ؛بل السبت صدقت بيمينها :راجعت يوم الخميس وقالت :كيوم الجمعة وقال
 ،ماراجع هصل أنواأل ،راجع قبله هل هواالختالف يف أن ،وقت انقضائها العدة متفق عليه

ن الرجعة تتعلق أل ؛يصدق الزوج بيمينه :وقيل. ( )وحتلف أهنا التعلم أنه راجع يوم اخلميس
 .( )و أعلم حبال نفسههو  ،به

السبت  :فقال ،انقضت الخميس :على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت أو :قوله
 :وقيل، ( )واألصل أن العدة مل تنقض قبله ،ألن وقت الرجعة متفق عليه ؛صدق بيمينه
 .( )السابق إىل الدعوى :وقيل. ( )تصدق املرأة



 (.11 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /  )هناية املطلب  ( )
، الروضة (11 /9)العزيز شرح الوجيز . قول على اخللع ومنع املهر ووجوب الوطء حترمي بدليل ( )

(1/   .) 
 (.11 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /  )هناية املطلب . واختاره اإلمام ( )
 (.   /1)، الروضة (11 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
: وانظر(. 17 /7)، الوسيط (79 /  )هناية املطلب . وذكره املراوزة، والقاضي، وأبو علي (7)

 (.   /1)، الروضة (17 /9)، العزيز شرح الوجيز (1  /1)التهذيب 
 (.17 /7)، الوسيط (79 /  )هناية املطلب . وذكره صاحب التقريب والعراقيون (1)
، العزيز شرح الوجيز (1  /1)، التهذيب (11 /7)، الوسيط ( 1 /  )هناية املطلب  (7)

 (.   /1)، الروضة (11 /9)
الوهاج ، النجم (   /1)، الروضة (11 /9)، العزيز شرح الوجيز (11 /7)الوسيط : انظر (1)

(1/ 9.) 
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الدعوى فإن ادعت  ( )[ترجيح سبق]في السبق بال اتفاق فاألصح  ( )وإن تنازعا: قوله

االنقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها أو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده 
بل اقتصر الزوج  ،وال على وقت انقضاء العدة ،يعين إذا مل يتفقا على وقت الرجعةصدق 

فاألصح أن املصدق من  ،على أن انقضاء العدة سابق تواقتصر  ،على أن الرجعة سابقة
 ؛فالقول قوهلا ،كنت راجعتك  :فإن سبقت بدعوى انقضاء العدة مث قال ،سبق بالدعوى

دعت انقضاء مث ا ،دعوى الرجعةبوإن سبق  ،وعدم الرجعة ،ألن األصل حصول البينونة
لظاهر فال يقبل قوهلا يف وقد صحت يف ا ،ألنه ميلك الرجعة ؛العدة فالقول قوله

 ،( )والغزايل ،( )والبغوي ،حكى الرافعي يف الكبري عن القفال :قال الزركشي. ( )( )إبطاهلا
 :ألن قوله ؛فإن اتصل به فهي املصدقة أيضاً  ،أنه يشرتط مع سبقه تراخي كالمها عنه



، النجم الوهاج (11 /9)، العزيز شرح الوجيز (11 /7)، الوسيط ( 1 /  )هناية املطلب  ( )
(1/ 9.) 

 [ب-1  ] ( )
 .سبق ترجيح(: ب)يف  ( )
 (.   /1)، الروضة (19 /9)، العزيز شرح الوجيز (1  /1)التهذيب  ( )
 سبق من تصديق: أصحها .أوجه حاصله آخر خالف وهنا: )) -رَحه اهلل  – قال النووي (7)

 تصديقه،: والثالث مطلقا، تصديقها: والثاين قوهلا، فالقول معا، كالمهما وقع فلو بالدعوى،
 الزوج يسأل: واخلامس الطيب، أبو القاضي حكاه قرعته، خرجت من قول ويقدم يقرع: والرابع
 فإن العدة، انقضاء وقت عن وتسأل بيمينه، ثبت وإال وصدقته، تبني فإذا الرجعة، وقت عن

 ال: قال ولو منهما، للسابق وحيكم وقتيهما، من ثبت فيما ينظر مث بيمينها، ثبت وإال صدقها
الروضة ((. الرجعة ووالية العدة بقاء فاألصل السابق، نعلم وال مرتبا، األمرين حصول نعلم
(1/   .) 

 (.   /1)التهذيب  (1)
 (.19 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)
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 إخبار عن سابق فلم تصادف وقوهلا انقضت عديت ،ألن الرجعة قولية ،كاإلنشاءراجعتك  
 .( )العدة
قد  :وقالت معه ،قد راجعتك :أي بأن قال صدقت واهلل أعلم فإن ادعيا معا  : قلت

فكان الرجعة  ،على القول بتقدمي السابق فالقول قوهلا بيمينها تفريعاً  ،انقضت عديت
وحيث صدقت فكانت أمة  ،القول قوله :وقيل. ( )صادفت انقضاء العدة أو تأخرت عنه

تصديقها وهو  :وقال البغوي ،( )قاله املتويل وقواه النووي ،( )فاملعترب تصديق السيد
 .( )املنصوص

 
حصول األمرين الرجعة وانقضاء العدة على الرتتيب وال يعلم السابق  ( )[علميقال ]لو  :فرع

 .( )السابق منهما فاألصل بقاء العدة ووالية الرجعة
 

فالقول قول  ،يعين إذا اختلفا يف الرجعة والعدة باقية ومتى ادعاها والعدة باقية صدق: قوله
ألن  ؛قوهلا :وقيل. ( )فيقبل إقراره هبا ،ألنه ادعى الرجعة يف وقت يقدر على إنشائها ؛الزوج

 .( )فإن أرادها أنشأها ،ألن األصل عدم الرجعة



 (. 1 1)متعب ساعد احلسيين ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب ( )
 (.   /1)، الروضة ( 1 /  )هناية املطلب . وهو اختيار أيب العباس، وأيب إسحاق ( )
 ،( 1 /  )هناية املطلب . وذكره صاحب التقريب، وغريه ( )
 (.   /1)الروضة  ( )
 (.   /1)التهذيب  (7)
 .قاال نعلم (: ب)يف  (1)
، السراج الوهاج (   /1)، الروضة (19 /9)، العزيز شرح الوجيز (   /1)التهذيب  (7)

، النجم الوهاج (  1)متعب ساعد احلسيين ص : للزركشي، كتاب الرجعة، حتقيق الطالب
(1/ 1.) 

 .(   /1)، الروضة (91 /9)العزيز شرح الوجيز  (1)
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أي أنه راجع يف العدة نص  ل اعترافهابق ( )[اعترفت]ها وصدقت ثم تومتى أنكر : قوله
 .( )ألن رجوعها معتضد بان األصل بقاء العدة ؛عليه الشافعي رضي اهلل عنه

 
فإن نكحت وجاء األول وادعى  ،بعد العدة ينكح زوجاً ما مضى كله فيما إذا مل  :فرع

فإن دخل الثاين فلها عليه  ،سواء دخل هبا الثاين أم ال تهوأقام بينة فهي زوج ،الرجعة فيها
 ،وحتليفها ،فالصحيح مساع دعواه عليها ،راد التحليفأوإن مل يقم بينة وأنكرت و  ،املثل مهر

وإن نكلت حلف  ،فإن حلفت سقطت دعواه ،( )ويف مساع دعواه على الثاين وجهان
فإن أقرت  ،وإن جعلنا اليمني املردود كالبينة ،وال يبطل نكاح الثاين ،وغرمها مهر املثل

ألهنا  ؛ويغرم املراة لألول مهر املثل ،ألن األصل عدمها ؛بالرجعة مل يقبل إقرارها على الثاين
 .( )فوتت البضع عليه بالنكاح الثاين

ألن  ؛فأنكرت صدقت بيمين :وطئت فلي الرجعة :دون ثالث وقال وإذا طلق: قوله
وال عدة  ،وال نفقة هلا ،وال سكىن ،فإذا حلفت فال رجعة له ،األصل عدم الدخول

 .( )عليها
أي  وإاله ألنه مقر أهنا تستحق مجيع ؛وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فال رجوع له: قوله

فإذا أخذته مث  ،أي ألهنا ال تدعي إال ذلك بالنصفطالبه إال تفال وإن مل يكن قبضته 
 ،فهل هلا أخذ النصف اْلخر أم البد من إقرار مستأنف ،عادت واعرتفت بالدخول



، (91 /9)العزيز شرح الوجيز ((. وهو بعيد جداً : ))وحكاه صاحب التقريب، وقال الدمريي ( )
 (.1 /1)، النجم الوهاج (   /1)الروضة 

 .صدقت(: ب)يف  ( )
 (.11 /7)، الوسيط ( 1 /7)األم  ( )
 تسمع؛: والثاين. املذهب أنه اإلمام ذكره ما وهذا يده، يف ليست الزوجة ألن ال؛: الوجه األول ( )

العزيز شرح الوجيز . العراقيني من وغريه احملاملي أجاب وبه فراشه، وعلى حباله يف ألهنا
 (.7  /1)، الروضة ( 9 /9)

 (.7  /1)، الروضة ( 9 /9)العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.  /1)، النجم الوهاج (7  /1)، الروضة ( 9 /9)العزيز شرح الوجيز  (1)
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وهو فرد من  ،صححه الرافعي يف باب اإلقرار ،األصح الثاين :قال يف املهمات، ( )وجهان
لكن هنا إذا قبضت اجلميع مل  :قال ابن العماد، مث رجع ،أفرادها إذا كذب املقر له املقر

ألن هذا وضع يف ضمن  ؛وإن كانت معرتفة بأهنا ال تستحقه قطعاً  ،ترجع عليها بالنصف
 .( )ألن الضمنيات تغتفر فيها ما ال يغتفر يف املقاصد ،عقد خمالف مسألة اإلقرار

 وال فإذا حلف فال رجعة وال سكىن ،فالقول قوله ،ادعت املراة الدخول وأنكر الزوج :فرع
.( )ولو عادت وكذبت نفسها مل تسقط العدة واهلل أعلم ،وعليها العدة ،نفقة



، النجم الوهاج (7  /1)، الروضة ( 9 /9)العزيز شرح الوجيز  .يز حكامها إبراهيم املرو  ( )
(1/  .) 

 .مل أقف عليه ( )
 (.7  /1)، الروضة ( 9 /9)العزيز شرح الوجيز  ( )
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 كتاب اإليالء
ويف  ,(1)واأللية ابلتشديد اليمني ,أ[/292أي حلف ] ,مصدر آىل يويل إيالء :هي يف اللغة

وأشار إليه  ,(2)أو أكثر من أربعة أشهر مطلقا   ,احللف على االمتناع من وطء الزوجة :الشرع
 أو فوق أربعة أشهر ليمتنعن من وطئها مطلقا  هو حلف زوج يصح طالقه  (3)[بقوله]

 ,وهو الوطء ,واحمللوف على االمتناع منه ,واحمللوف به ,احلالف :وأشار إىل أن أركانه أربعة
 ,(4)وطرف االمتناع وهو املدة ,ستمتاعات ليس إبيالءفاحللف على االمتناع من سائر اال
وعن سيد األمة فال  ,وقد صرح هبا ,وهللا ال أطؤك :واحرتز ابلزوج عما لو قال ألجنبية

يصح طالقه عن إيالء  :وبقوله ,(6)الزوجات (5)ألن املراد ابلنساء يف اآلية ؛يصح إيالؤه
ليحرتز  ؛وكان ينبغي أن يقول قادر على الوطء ,(8)واجملنون فال يصح طالقهما  (7)الصيب

 ,واملراد الوطء يف القبل ,(9)وإن كان ذكره ,والقرانء ,واإليالء من الرتقاء ,عن إيالء اجملبوب
 ,أو اإلحرام مل يكن موليا   ,أو احليض ,أو يف الدبر ,فلو حلف على تركه فيما دون الفرج

ال أجامعك إال يف  :ولو قال :قال ,(10)وهو حمسن :قال الشافعي يف األم. فإنه ال إيذاء فيه
 ,امعك إال يف احليضال أج :ولو قال ,ألنه امتنع عن وطئها الشرعي ؛كان موليا    ,الدبر



 (.16(, املصباح املنري ص )268(, حترير ألفاظ التنبيه ص )9انظر: خمتار الصحاح ص ) (1)
 (,8/26(, النجم الوهاج )6/128التهذيب ) (2)
 يف )ب(: قوله. (3)
 (.8/229(, الروضة )9/196العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.226. سورة البقرة آية رقم )﴾أ ْشُهر   أ ْرب  ع ةِ  ت  ر بُّصُ  ِنس ائِِهمْ  ِمنْ  يُ ْؤُلون   لِلَِّذين  ﴿ (5)
 (.5/427(, بداية احملتاج )8/229الروضة ) (6)
 أ[-349] (7)
 (.8/26النجم الوهاج ) (8)
 (8/229(, الروضة )6/5الوسيط ) (9)
 (.5/283األم ) (10)
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 :وقد يقال ,(3)(2)وبه جزم يف الذخائر ,(1)فوجهان أشبههما يف املطلب أنه مول ,والنفاس
 .(4)ألنه إذا أطلق ومل يتناول مجيع األزمنة ؛مطلقا   :شهر مغن عن قولهأإن قوله فوق أربعة 

أو  أو عتقا   طالقا  قوله: واجلديد أنه ال خيتص ابحللف ابهلل تعاىل وصفاته بل لو علق به 
ن ذلك يسمى أل ؛إن وطئتك فلله علي صالة أو صوم أو حج أو عتق كان موليا   :قال
أو فضرتك طالق  ,إن وطئتك فأنت طالق :ومثال التعليق ابلطالق والعتق ,فتتناوله اآلية ميينا  

وألن  ,ألن النهي عن احللف بغري هللا يدل على أنه حلف ,ألنه يسمى ميينا   ؛أو عبدي حر
 ؛والقدمي أنه خيتص ,(5)ها كاليمني ابهلل تعاىلءاجوذلك يقطع ر  ,الوطء يوجب عليه شيئا  

وشرط انعقاد  ,(6)والشرع إمنا غري صورته ال حكمه ,ألن املعهود يف اجلاهلية اليمني ابآللة
إن وطئتك  :فلو قال ,و وطئ بعد أربعة أشهرأأن يلزمه شيء  ,اإليالء هبذه االلتزامات

 ,مل ينعقد ,ينقضي قبل أربعة أشهر أو ذكر شهرا   ,أو أصومه ,أن أصلي هذا الشهر فعلي
 .(7)يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول ولو ذكر شهرا  

 :يعين إذا قال ألجنبية قوله: ولو حلف أجنيب عليه فيمني خيصه فإن نكحها فال إيالء
 ,أو بعده يلزمه كفارة ميني ,حىت لو وطئها قبل النكاح ,ذلك ميينا   متخض ,وهللا ال أطأؤك

ألن اإليالء خيتص ابلنكاح فال ينعقد  ؛ال تضرب املدةو  ,وال ينعقد اإليالء حىت إذا نكحها


(, العزيز شرح 10/280يف فتاويه. البيان ) (. وبه قال العمراين والبغوي14/394هناية املطلب ) (1)
 (.9/231الوجيز )

 (.7/469املهمات ) (2)
 هذه يف جامع لو ألنه موليا ؛ يكن مل والنفاس, احليض يف إال: قال ولو: السرخسي الفرج أبو قال (3)

 (.9/231اإليالء. العزيز شرح الوجيز ) انعقاد مينع فاستثناؤه الفيئة, حصلت احلالة,
 (.8/26النجم الوهاج ) (4)
(. وانظر: احلاوي 8/230(, الروضة )9/199(, العزيز شرح الوجيز )6/8وهو األظهر. الوسيط ) (5)

(10/337.) 
(. وانظر: احلاوي 8/230(, الروضة )9/199وهو رواية عن أمحد. العزيز شرح الوجيز ) (6)

(10/337.) 
 (8/231(, الروضة )9/200العزيز شرح الوجيز ) (7)
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إن تزوجتك فوهللا ال  :ولو قال ,إذا نكحها يصري موليا   :وقيل .(1)خبطاب األجنبية كالطالق
 .(2)فهو كتعليق الطالق ابمللك ,أطأك

أي إذا جب مجيع  من رتقاء أو قرانء أو آىل جمبوب مل يصح على املذهب قوله: ولو آىل
المتناع األمر يف  ؛واإلضرار ,ألنه مل يتحقق منه قصد اإليذاء ؛أو مل يبق قدر احلشفة ,الذكر

 :ويف املسألة طرق أصحها على قولني ,أو منه كاجلب ,والقرن ,كما يف الرتق  ,نفسه أمامها
وإن  ,(4)لعموم اآلية ؛يصح كما يصح إيالء املريض العاجز :والثاين. (3)ما ذكره :أظهرمها

أصحها أيضا  ,فإن مل يفسخ ففي اإليالء طرق ,فلها اخليار كما سبق ,آىل مث جب ذكره
وكان قصد اإلضرار  ,ألن العجز عرض يف الدوام ؛لكن األظهر هنا بقاء اإليالء ,على قولني

 .(5)منه يف االبتداء واإليذاء صحيحا  
وهللا ال وطأتك أربعة أشهر فإذا مضت فوهللا ال وطأتك أربعة أشهر  :قوله: ولو قال

ألن بعد مضي أربعة أشهر ال ميكن املطالبة مبوجب  ؛وهكذا مرارا فليس مبول يف األصح
 :والثاين. (6)ألنه مل ميض مدة من وقت انعقادها ؛وال مبوجب الثانية ,الحنالهلا ؛اليمني األوىل
وحصول  ,ويوجب قطع الطمع ,وذلك مينعه من الوطء ,ألنه لو وطئها حلنث ؛يكون موليا  

فكان  ,والصورة الواحدة كافية ,يف جراين اخلالف شرطا   وليس تكرير ذلك مرارا   ,(7)الضرر



 (8/28(, النجم الوهاج )10/272(, البيان )6/5الوسيط ) (1)
 (8/28(, النجم الوهاج )10/272وبه قال مالك. البيان ) (2)
(, النجم 9/198(, العزيز شرح الوجيز )345(, احملرر ص )10/273(, البيان )6/6الوسيط ) (3)

 (8/28الوهاج )
(, 14/468ويلغو((. هناية املطلب ) يصح ال إيالءه أبن قطع من أصحابنا قال اإلمام: ))ومن (4)

 (8/28(, النجم الوهاج )9/198(, العزيز شرح الوجيز )10/273البيان )
 (9/198(, العزيز شرح الوجيز )14/468والوجه اآلخر: ينقطع اإليالء. هناية املطلب ) (5)
 (.8/29وهاج )(, النجم ال8/246(, الروضة )9/225(, العزيز شرح الوجيز )345احملرر ص ) (6)
 (.5/429(, بداية احملتاج )8/246(, الروضة )9/225العزيز شرح الوجيز ) (7)
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فإذا مضت  :وأفهم قوله. (1)ليكون نص على الصورتني ؛وإن قال مرارا   :ينبغي أن يقول
وهللا ال  :فلو قال ,وكذلك قيده األصحاب ,اد حرف القسمفوهللا إن حمل الوجهني إذا أع

وقصد به العطف فظاهر كالمهم  ,فإذا مضت ال وطئتك أربعة أشهر ,وطئتك أربعة أشهر
اشتملت على  ,ألهنا ميني واحدة ؛(3)وبه صرح يف املطلب ,(2)واحدا   وجها   أنه يكون موليا  

والفرق بينه وبني  ,وطئتك مثانية أشهرال  :فأشبه ما لو قال ,مدة تزيد على أربعة أشهر
 .إال أنه قصد االستئناف ,أنه أعاده أتكيدا  له جاز أن يتخيل  األوىل أنه إذا أعاده متصال  

مث أعاد اليمني بعد  ,ويفهم من كالمه أنه لو حلف ال جيامعها أربعة أشهر  .(4)قاله الزركشي
وهل أيمث  :قال اإلمام. (5)ذلك قطعا  وهو ك ,أنه ال يكون موليا   ,وهكذا مرات ,تلك املدة

بلحظة لطيفة  ,كما ذكران فيما إذا زادت اليمني على أربعة أشهر  ,املوايل بني هذه األميان
الذي يقتضيه نص  :وقال اإلمام البلقيين .(7)الراجح أتثيمه :قال املصنف. (6)احتماالن

بزمان  ,إال ابحللف على ما فوق أربعة أشهر أنه ال يكون موليا   ,واملختصر ,الشافعي يف األم
 .(8)وصرح به املاوردي ,واملطالبة ,يتأتى فيه الوقف

وهللا ال وطأتك مخسة أشهر فإذا مضت فوهللا ال وطأتك سنة  :: ولو قال(9)[قوله]
فإن  ,مبوجب اليمني األوىل ,أي فلها املطالبة بعد مضي أربعة أشهر ن لكل حكمهآاليفإ

وإن طالبته يف اخلامس  ,الحنالهلا ؛أخرت حىت مضى الشهر اخلامس فال مطالبة مبوجبها


(. 864السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.8/29النجم الوهاج )

 (.5/18مغين احملتاج )(, 7/71(, هناية احملتاج )8/30(, النجم الوهاج )2/778حترير الفتاوى ) (2)
 (.14/385هناية املطلب ) (3)
 (864السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
 (.8/29(, وقال الدمريي: ))بال خالف, قاله يف البسيط((. النجم الوهاج )8/246الروضة ) (5)
 (.2/778(, حترير الفتاوى )14/386االحتمال األول: أيمث. واآلخر: ال أيمث. هناية املطلب ) (6)
 (.8/246الروضة ) (7)
 (.10/339احلاوي ) (8)
 سقط من )ب(. (9)
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فإذا مضى الشهر اخلامس استفتحت مدة  ,ففاء إليها خرج عن موجب اإليالء األول
 .(1)اإليالء الثاين

ألن  ؛عليه السالم فمول (3) (2)عد احلصول يف األربعة كنزول عيسىقوله: ولو قيد مبستب
ال يقطع بكونه  :وقيل. (4)فيتضرر بقطع الرجاء ,الغالب عدم حصول ذلك يف أربعة أشهر

تبينا أنه كان  ,فإذا مضت أربعة اشهر ومل يوجد املعلق عليه ,بل يرتقب ,يف احلال موليا  
 .(5)ومكناها من املطالبة ,موليا  

كمجيء   ,أي إذا علق مبا يظن حصوله قبل أربعة أشهر قوله: وإن ظن حصوله قبلها فال
 ,أو قدوم القافلة ,وعادته اجمليء للجمعة ,وجميء زيد من القرية ,املطر يف وقت غلبة األمطار

 .(6)ب[ إمنا هو عقد ميني/292و ] ,اجمليء كل شهر فليس إبيالء وعادهتا غالبا  
وال يظن   ,عد حصوله يف أربعة أشهرأي إذا علق مبا ال يستب قوله: وكذا لو شك يف األصح

وقد يقدم وقد ال  ,أو بقدوم من هو على مسافة قريبة ,أو مرض غريه ,كما إذا علق مبرضه
أنه  (7)فاألصح ,فإن مضت أربعة أشهر ومل يوجد املعلق به ,يف احلال ال يكون موليا   ,يقدم

وأحكام اإليالء منوطة به ال  ,(8)ألنه مل يتحقق قصد املضارة يف االبتداء ؛ال يكون موليا  



(, 8/246(, الروضة )9/225(, العزيز شرح الوجيز )345(, احملرر ص )3/103املهذب ) (1)
 (.5/430) (, بداية احملتاج8/30النجم الوهاج )

 بعده يف )ب(: بن مرمي. (2)
 ب[-349] (3)
(. وقال 345(, احملرر ص )6/137(, التهذيب )6/17(, الوسيط )14/426هناية املطلب ) (4)

 (.8/248(, الروضة )9/227الرافعي: ))وهو املشهور((. العزيز شرح الوجيز )
(, الروضة 9/227لعزيز شرح الوجيز )ظاهر. ا ابن للموفق اجلويين خمتصر الشرح ورد هذا القول يف (5)

 (.6/17(. وانظر: الوسيط )8/248)
 (.8/248(, الروضة )9/227(, العزيز شرح الوجيز )345احملرر ص ) (6)
 اليمني مدة إمداد تبني فقد وأيضا الضرر, حلصول املطالبة؛ هلا ويثبت موليا بكونه وقيل: حيكم (7)

 (.8/248(, الروضة )9/227) أشهر. العزيز شرح الوجيز أربعة من أكثر
 (.8/248(, الروضة )9/227وبه قال املزين. العزيز شرح الوجيز ) (8)
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ولو وطئ قبل  ,وهلذا لو امتنع بال ميني مل يكن موليا   ,مبجرد الضرر من االمتناع من الوطء
ولو وجد املعلق به قبل الوطء ارتفعت اليمني  ,بال خالف ,وجود املعلق به وجبت الكفارة

 .(1)بال خالف
حلصول  ؛فهو مول ,عمري أو عمرك :أو قال ,ال أجامعك حىت أموت أو متويت :قال فرع:

 .(2)حىت ميوت فالن فمول على األصح :ولو قال ,اليأس مدة العمر
 .(3)يعين أن األلفاظ املستعملة يف اجلماع صريح وكناية قوله: ولفظه صريح وكناية
لشيوع استعماهلا  بكر فتضاضبفرج ووطئ ومجاع وا (4)[ذكر]قوله: فمن صرحيه تغييب 

أو ال أوجل يف  ,أو ال أدخل ,أو حشفي يف فرجك ,غيب ذكريأال  :فإذا قال ,يف الوقاع
قال يف . (5)ك بذكريوللبكر ال أفتض ,ال أنيكك أو ,ال أجامعك بذكري أو ,فرجك
أردت غري  :فلو قال يف شيء من هذا ,حصل اإليالء ,(6)وقيده يف املهذب ابلفرج ,الكفاية

 ,ال أجامعك :وإطالق املصنف يقتضي أنه إذا قال .(7)ألنه ال حيتمل غريه ؛اجلماع مل يدين
 :لكن لو قال ,(8)وهو كذلك ,أهنما صرحيان ,ومل يقل بذكري ,ال أفتضك :أو قال للبكر



 (.8/248الروضة ) (1)
 وحكاه الوجه, هذا برتجيح يشعر الكتاب ولفظ الدار, ودخول ابملرض كالتعليق  والوجه اآلخر: أنه (2)

األول. العزيز شرح  ترجيح على واألكثرون القطان؛ بن احلسني أيب اختيار عن كج  ابن القاضي
 (.8/247(, الروضة )9/228الوجيز )

(, 6/130(, التهذيب )6/18(, الوسيط )14/391(, هناية املطلب )10/344انظر: احلاوي ) (3)
 (.14/221(, كفاية النبيه )8/250(, الروضة )345احملرر ص )

 يف )ب(: حشفة. (4)
(, 10/281(, البيان )6/18(, الوسيط )14/391)(, هناية املطلب 10/344انظر: احلاوي ) (5)

 (.5/431(, بداية احملتاج )9/229(, العزيز شرح الوجيز )6/130التهذيب )
 (.14/221كفاية النبيه )  (6)
(, بداية احملتاج 9/229(, العزيز شرح الوجيز )6/130(, التهذيب )10/281البيان ) (7)

(5/431.) 
 (.345(, احملرر ص )10/281(, البيان )14/391هناية املطلب ) (8)
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يف ال أفتضك مل أرد  :وإذا قال ,وابلوطء الوطء ابلقدم دين ,أردت ابجلماع االجتماع
 .(2)وااللتزام مل يدين على األصح ,أردت به الضم :ولو قال ,(1)اجلماع دين على األصح

 وحنوها كناايت رابان  قو  وغشياان   ومباضعة ومباشرة وإتياان   (3)[مالمسة]قوله: واجلديد أن 
, (5)أهنا صرائح كاجلماع :والقدمي. (4)ألن هلا حقائق غري اجلماع ؛أي تفتقر إىل النية

كاالفرتاش   ,وحنوها :وقوله. (7)على القولني :وقيل ,(6)واإلصابة صريح عند اجلمهور
 .(8)واإلفضاء

ألنه صار حبال ال  ؛إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه زال اإليالء :قوله: ولو قال
فإن ملكه بعد ذلك ففي  ,أو هبة ,أو بيع ,أو إعتاق ,سواء زال مبوت ,يلزمه ابلوطء شيء



حامد, وصححه الرافعي. والوجه الثاين: ال يدين, وبه قال الشيخ أبو حامد.  أبو القاضي قال وبه (1)
(. وانظر: احلاوي 9/229(, العزيز شرح الوجيز )6/130(, التهذيب )10/281البيان )

(10/345.) 
(, النجم الوهاج 9/229(, العزيز شرح الوجيز )14/391املطلب ) صححه اإلمام. هناية (2)

(8/32.) 
 يف )ب(: مالمسته. (3)
(, 6/131(, التهذيب )6/18(, الوسيط )10/282(, البيان )10/346وهو األصح. احلاوي ) (4)

(, بداية احملتاج 8/32(, النجم الوهاج )9/230(, العزيز شرح الوجيز )345احملرر ص )
(5/431.) 

(. وانظر: 9/230(, العزيز شرح الوجيز )6/131وهو اختيار املزين, وبه قال أمحد. التهذيب ) (5)
(, بداية 8/32(, النجم الوهاج )10/282(,  البيان )6/18(, الوسيط )10/346احلاوي )
 (.5/431احملتاج )

واحدا . البيان  قوال   احلكم يف اإليالء يف صريح هو: حامد أبو الشيخ (, وقال10/346احلاوي ) (6)
 (.8/32(, النجم الوهاج )10/282)

 (.8/32(, النجم الوهاج )10/282البيان ) (7)
 (.5/20مغين احملتاج ) (8)
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ولو دبر  ,(2)ظاهر ما يف األم ترجيح احلنث :قال الزركشي. (1)عود احلنث عود اإليالء قوال  
ونبه يف احملرر على أن املسألة مفرعة  ,ألنه يعتق لو وطئها ؛أو كاتبه مل ينحل اإليالء ,العبد

 .(4)أي يف عدم اختصاص اإليالء ابحللف ابهلل وصفاته ,(3)على اجلديد
ألنه وإن  ؛فمولأي وعاد قبل ذلك  ا  فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر  :قالقوله: ولو 

واألصح أنه إذا وطئ يف  ,زايدة التزمها ابلوطء ,فعتق ذلك العبد بعينه ,لزمته كفارة الظهار
 :لقوله ,وطرد اخلالف يف سائر التعليقات ,(5)مدة اإليالء أو بعدها عتق العبد عن الظهار

 .(6) إن دخلت الدار فأنت حر عن ظهاري
 ءوإن مل يكن ظاهر فال إياليعين قوله: وإال فال ظهار وال إيالء ابطنا  وحيكم هبما ظاهرا  

فيحكم يف الظاهر  ,على نفسه ابلظهار مقرولكنه  ,فيما بينه وبني هللا تعاىل (7)وال ظهار



 (8/33(, النجم الوهاج )8/231(, الروضة )9/201(, العزيز شرح الوجيز )6/9الوسيط ) (1)
 األبد على امرأته يقرب ال أن رقيقه بعتق حلف ومن: الشافعي (: ))قال5/287جاء يف األم ) (2)

 من خرج ابعهم ولو به حينث شيء عليه يبق مل ألنه اإليالء حكم من خرج أعتقهم أو رقيقه فمات
 جامعها لو حينث ألنه مول فهو ملكه إىل عادوا فإذا ملكه من خارجني كانوا  ما اإليالء حكم

 فيهم حينث وال حاداث ملكا هذا كان  اشرتاهم مث رقيقه ابع لو أنه آخر قول وللشافعي( الربيع قال)
 إيل((. أحب وهو

 (.346احملرر ص ) (3)
 (. 875السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)
(. وانظر: احلاوي 8/232(, الروضة )9/202وصححه الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.6/10(, الوسيط )10/344)
(, 9/202وقيل: ال؛ ألنه أتدى به الزم اإليالء, والعتق ال يتأدى به حقان. العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.8/33النجم الوهاج )
 عتق ا الوطء على علق فألنه الثاين: وأما .مظاهرا   كونه  يف كذب  فلكونه األول: قال الدمريي: ))أما (7)

املعتق((. النجم  عليها املعلق الصفة توجد مل إذا عتق فال ظهار, ال أنه والفرض الظاهر, عن
 (.8/33الوهاج )
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وإذا وطئ ففي وقوع العتق عن  ,مل يكن مظاهرا   وال يقبل قوله أنه ,ومول ,أبنه مظاهر
 .(1)الوجهان الظهار يف الظاهر

أي فإن ظاهر صار  إن ظاهرت فليس مبول حىت يظاهر يعن ظهار  :قوله: ولو قال
وخرج  ,(3)يف احلال قوالن يف كونه موليا   :وقيل ,(2)ألن العتق حيصل حىت لو وطئ ؛موليا  

فإنه  ,إن ظاهرت ,وطئتك فعبدي حرإن  :ما لو اقتصر على قوله (4)[ظهاري]بقوله عن 
فعلى املذهب لو وطئ يف  ,(6)حكاه يف الروضة وأصلها عن املتويل ,(5)يف احلال يكون موليا  

 .(8)وال يقع عن الظهار اتفاقا   ,والوطء بعده ,لوجود الظهار ؛(7)عتق ,مدة اإليالء أو بعدها
 :قوله فإن وطئ طلقت الضرة وزال اإليالء ،فمول ،قوله: أو إن وطئتك فضرتك طالق

واحنل  ,طلقت الضرة ,فإن وطئها قبل مضي املدة أو بعدها ,فمول أي عن املخاطبة
فإن  ,وخرج عن موجب اإليالء ,ومل يطأها سقطت املطالبة ,وإن طلقها بعد املطالبة ,اإليالء

عود اإليالء قوال  ففي ,وإن ابنت منه فجدد نكاحها ,(9)راجعها بعد ذلك عاد اإليالء
 ,وسواء قلنا بعود أم ال ,يعود استؤنفت املدة من يوم النكاح :فإن قلنا ,(10)احلنث والعود



 (.8/232(, الروضة )9/202الوجهان السابقة. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/233(, الروضة )9/202(, العزيز شرح الوجيز )6/10وهو املذهب. الوسيط ) (2)
 (.8/233(, الروضة )9/202(, العزيز شرح الوجيز )10/278البيان ) (3)
 يف )ب(: ظاهري. (4)
 (.6/133(, التهذيب )14/412هناية املطلب ) (5)
 (.8/233(, الروضة )9/203العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.10/278(, البيان )14/413هناية املطلب ) (7)
: إسحاق أبو قال يقع؟ ال ومل األصحاب, ابتفاق ظهارال عن العتق هذا يقع قال النووي: ))وال (8)

بعده((. الروضة  يوجد بلفظ إال الظهار عن يقع ال والعتق الظهار, سبق العتق تعليق ألن
 (.9/203(. وانظر: العزيز شرح الوجيز )8/233)

(, النجم 8/235(, الروضة )9/208(, العزيز شرح الوجيز )346(, احملرر ص )6/11الوسيط ) (9)
 (.5/433(, بداية احملتاج )8/34الوهاج )

 (.6/11(. وانظر: الوسيط )9/208وغريه. العزيز شرح الوجيز ) الطيب أبو القاضي عليه نص (10)
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أو التجديد  ,حىت لو وطئ املخاطبة بعد الرجوع ,بوطء املخاطبة فطالق الضرة يبقى معلقا  
 ؛لو نكحها بعد ذلك ,وال يعود اإليالء ,وكذا لوطئها وهي ابئن زانيا   ,وقع بال خالف

 ,ولو طلقها مل يرتفع اإليالء ,احنل اإليالء ,ولو ماتت الضرة ,بوطء الزان (1)الحنالل اليمني
 .(2)وال املطالبة ما دامت يف عدة الرجعة

ألن الكفارة  ؛وهللا ال أجامعكن فليس مبول يف احلال :قوله: واألظهر أنه لو قال ألربع
من  يكون موليا   :والثاين. (3)فهو متمكن من وطء ثالث بال ضرر ,إمنا جتب بوطء اجلميع

 .(6)ورجح يف الشرح الصغري طريقة القولني ,(5)وقطع بعضهم ابألول ,(4)اجلميع يف احلال
وسواء وطئ الثالث يف  ,ألنه حينث بوطئها ؛فمول من الرابعة قوله: فإن جامع ثالث  

 ,(7)ألن اليمني تشمل احلالل واحلرام ؛أو يف الدبر فينعقد اإليالء ,أو بعد البينونة ,النكاح
 ,عود احلنث :ففي عود اإليالء قوال   ,مث نكح املطلقة ,ولو أابن واحدة مث وطئ الباقيات

 .(8)حىت لو وطئها لزمه الكفارة ,وحكم اليمني ابق قطعا  



 أ[-250] (1)
 (.346(. وانظر: احملرر ص )8/235(, الروضة )9/208العزيز شرح الوجيز ) (2)
وأكثر األصحاب. البيان  -أبو حامد وأبو إسحاق–وهو املذهب, كما حكاه الشيخان  (3)

(, 6/140(, التهذيب )6/12(, الوسيط )14/422(. وانظر:   هناية املطلب )10/296)
 (.8/237(, الروضة )346احملرر ص )

األبيوردي, وقال النووي:  يعقوب الرافعي: وبه قال أبوقال البغوي: وهو أحد قويل القدمي, وقال  (4)
(. 8/238(, الروضة )9/212(, العزيز شرح الوجيز )6/140وهو قول ضعيف. التهذيب )

 (.14/422وانظر: هناية املطلب )
(, النجم الوهاج 9/212(, العزيز شرح الوجيز )10/296(, البيان )14/422هناية املطلب ) (5)

(8/35.) 
 (. 881ج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السرا  (6)
(, العزيز 346(, احملرر ص )10/296(, البيان )6/140(, التهذيب )14/422هناية املطلب ) (7)

 (.8/238(, الروضة )9/213شرح الوجيز )
 (.5/433(, بداية احملتاج )8/238(, الروضة )9/213العزيز شرح الوجيز ) (8)
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ولو مات  ,حلصول اليأس من احلنث ؛قوله: فلو مات بعضهن قبل وطئ زال اإليالء
فمول من كل  ،وهللا ال أجامع كل واحدة منكن :ولو قال .(1)بعضهن بعد الوطء مل يرتفع

فإذا  ,ويضرب املدة يف احلال ,ولزوم الكفارة ,أي ويتعلق بوطء كل واحدة احلنث ،واحدة
فإن راجعهن  ,ةفإن طلقهن سقطت املطالب ,أو الطالق ,مضت فلكل واحدة املطالبة ابلفيئة

هن احنلت اوإن وطئ إحد ,وإن طلق بعضهن فالباقيات على مطالبتهن ,ضربت املدة اثنيا  
 .(3( )2)وارتفع اإليالء فيهن على األصح ,يف حق الباقيات
ألنه ال  ؛إىل سنة إال مرة فليس مبول يف احلال يف األظهر نال أجامعك :قوله: ولو قال

أي من  ,فإن وطئ وبقي منها أكثر من أربعة أشهر فمول .(5)(4)يلزمه ابلوطء األول شيء
وإن بقي أربعة فأقل فهو حالف  ,لو وطئ ,ولزوم الكفارة ,حلصول احلنث ؛أ[ يومئذ/293]

وإن مل يتعلق هبا  ,ألن الوطئة األوىل ؛يف احلال يكون موليا   :والقول الثاين. (6)وليس مبول
فإن وطئ فال شيء  ,وعلى هذا فتطالب بعد مضي مدة اإليالء ,احلنث فهي مقربة منه

فلو  ,إن بقي من السنة مدة اإليالء ويضرب املدة اثنيا   ,ألن الوطئة األوىل مستثناة ؛عليه
 .(1)وال يلزمه كفارة على األصح من زوائده ,كما أفهمه  ,(7)مضت سنة ومل يطأ احنل اإليالء



 (.8/238الروضة ) (1)
(, 9/214(, العزيز شرح الوجيز )6/141وغريمها. التهذيب ) هريرة أيب وابن إسحاق قاله أيب (2)

 (.10/298(, البيان )6/12(. وانظر: الوسيط )8/239الروضة )
الوجيز ترتفع, وهو اختيار الشيخ أبو حامد, وبه أجاب اإلمام. العزيز شرح  وال تنحل ال: وقيل (3)

 (.8/239(, الروضة )9/214)
(, هناية املطلب 9/217(, العزيز شرح الوجيز )346وهو اجلديد, وأحد قويل القدمي. احملرر ص ) (4)

(14/422.) 
 (.8/241(, الروضة )9/217احلال. العزيز شرح الوجيز ) يف موليا   يكون أنه: والثاين (5)
(, الروضة 9/217العزيز شرح الوجيز )(, 6/13(, الوسيط )14/422هناية املطلب ) (6)

 (.8/35(, النجم الوهاج )8/241)
(, النجم الوهاج 9/217(, العزيز شرح الوجيز )6/13(, الوسيط )14/423هناية املطلب ) (7)

(8/35.) 
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يعين أن اإليالء من الرجعة  (2)[رجعية]ميهل أربعة أشهر من اإليالء بال قاض ويف : فصل
وهي حق للزوج كاألجل حق  ,(3)وهي أربعة أشهر بنص القرآن الكرمي ,يقتضي ضرب املدة

ألهنا منصوص  ؛وال حيتاج إىل ضرب القاضي ,وحتسب أربعة أشهر من اإليالء ,(4)للمدين
 أو حرا   ,أو رقيقني ,وسواء كان الزوجان حرين ,خبالف العنة فإهنا أمر اجتهادي ,(5)عليها

ولو آىل  ,ال من وقت اليمني ,حسبت من وقت الرجعة ,وإذا آىل يف عدة الرجعية ,(6)ا  قورقي
 ؛فلو راجعها استؤنفت املدة ,جلرايهنا إىل بينونة ؛انقطعت املدة من زوجته مث طلقها رجعيا  

 .(7)مبا حيصل ابالمتناع املتوايل يف نكاح سليمألن اإلصرار 
ألهنا  ؛منها ردةأي وال حيسب زمان ال قوله: ولو ارتد أحدمها بعد دخول يف املدة انقطعت

فإن النكاح ينقطع ال  ,بعد دخول عما قبله :واحرتز بقوله .(8)تؤثر يف قطع النكاح كالطالق
 .(9)حمالة



 (.8/35(, النجم الوهاج )8/242وقيل: تلزمه. وحكى الوجهان ابن كج. الروضة ) (1)
 أثبته من نسخة ب وهو الصواب. يف نسخة أ )الرجعية( وما (2)
لِلَِّذين  يُ ْؤُلون  ِمْن ِنس ائِِهْم ت  ر بُُّص أ ْرب  ع ِة أ ْشُهر  ف ِإْن ف اُءوا ف ِإنَّ اَّللَّ  غ ُفوٌر يشري إىل قوله تعاىل ﴿ (3)

 (.226. سورة البقرة آية رقم )ر ِحيٌم﴾
للمدين, وسواء احلر والعبد, ألنه قال الشافعي: ))وهو حق للزوج كاألجل يف الدين املؤجل حق  (4)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق 9/232أمر جبلي((. العزيز شرح الوجيز )
 (. 8/36(, النجم الوهاج )887الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

(, العزيز شرح الوجيز 6/128(, التهذيب )6/20(, الوسيط )14/384هناية املطلب ) (5)
 (.5/435(, بداية احملتاج )8/251(, الروضة )9/232)

 (.8/251(, الروضة )9/232(, العزيز شرح الوجيز )346احملرر ص ) (6)
 (.8/252(, الروضة )9/233العزيز شرح الوجيز ) (7)
 وسائر كمرضه  االحتساب, متنع ال ردته أن السرخسي وجها : وهو املذهب املشهور, وحكى (8)

(, الروضة 9/233(, العزيز شرح الوجيز )10/305(, البيان )6/143األعذار. التهذيب )
 (.5/435(, بداية احملتاج )8/252)

 (.5/435(, بداية احملتاج )8/37النجم الوهاج ) (9)
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استؤنفت  ,أي فإذا أسلم املرتد منهما قبل انقضاء مدة العدة قوله: فإذا أسلم استئنفت
وحمله إذا كان اليمني  ,(2)ففوجب االستئنا ,ألن اآلية تقتضي التوايل ؛(1)املدة على املذهب

فإن كان  ,أو بقي من مدة اليمني ما يزيد على أربعة أشهر ,على االمتناع من الوطء مطلقا  
ولو ارتد أحد الزوجني بعد مضي . (4)يقاله الزركش (3)أقل من ذلك فال معىن لالستئناف

 .(5)وتستأنف املدة أيضا   ,عاد اإليالء ,مث أسلم قبل انقضاء العدة ,املدة
قوله: وما منع الوطء ومل خيل بنكاح إن وجد فيه مل مينع املدة كصوم وإحرام ومرض 

مل مينع  ,الوطء من غري أن خيل مبلك النكاح (6)[يف الزوج ما مينع]يعين إذا وجد  وجنون
بل  ,واحلبس ,كاملرض  أو حسيا   ,واالعتكاف ,كالصوم  سواء كان شرعيا   ,احتساب املدة

بل يطالب ابلفيئة بعد  ,ولو طرأ يف املدة مل يقطعها ,(7)تضرب املدة مع اقرتان املانع ابإليالء
والطالق  ,ومل خيل عن الردة :واحرتز بقوله .(8)يوم املطالبة إذا كان العذر زائال   ,أربعة أشهر

 .(9)وقد سبقا ,الرجعي



(, النجم 10/305(, البيان )6/143النكاح رجع حلالته األوىل. التهذيب )وقيل: يبين؛ ألن  (1)
 (.8/37الوهاج )

 (.5/436(, بداية احملتاج )6/143التهذيب ) (2)
 (.5/436(, بداية احملتاج )8/37النجم الوهاج ) (3)
-890السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (4)

891 .) 
 (.8/252(, الروضة )10/306البيان ) (5)
 ( وما أثبته من نسخة وهو الصواب.ما مينع يف الزوجيف نسخة أ ) (6)
(, 9/235(, العزيز شرح الوجيز )346(, احملرر ص )6/145(, التهذيب )6/21الوسيط ) (7)

 (.8/252الروضة )
 يف األصحاب مجهور فغلطه املدة, احتساب مينع أنه: حبسه يف قوال   املزين قال النووي: ))حكى (8)

(. وانظر: العزيز شرح 8/252هي((. الروضة ) حبسته إذا ما على ومحله بعضهم, وصدقه النقل,
 (.9/235الوجيز )

 (.892السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (9)
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يعين إذا كان  ي كصغر ومرض منع وإن حدث يف املدة قطعهاسقوله: أو فيها وهو ح
أو الصغر الذي ال  ,أو نشوزها ,وهو حسي كمرضها املضين ,املانع من الوطء يف املراة

وإن طرأ يف املدة  ,حىت يزول (1)[مل تبتدأ املدة]فإن قارن ابتداء اإليالء  ,حيتمل معه الوطء
 .(2)قطعها هذا هو املذهب يف الطريقني

مث زال استؤنفت  ,أي فعلى املذهب إذا طرأ فيها مانع يف املدة قوله: فإذا زال استؤنفت
وكان االمتناع من  ,ألن املضارة إمنا تتحقق إذا توالت املدة ؛(3)املدة على الصحيح املنصوص

فإهنا بعد الوضع  ,وحبلت منه ,كما لو وطئت املعتدة ابلشبهةبين ت :وقيل .(4)جهة الزوج
وزالت  ,وقبل املطالبة ,ت هذه املوانع بعد متام املدةأولو طر  ,(5)تبين على ما مضى من العدة

 ,ألنه وجدت املضارة يف املدة على التوايل ؛املدة (6)وال حاجة إىل استئناف ,فلها املطالبة
 .(7)وجنوهنا مينع احتساب املدة إن كانت متنع التمكني واإليالء

 ,فألن الغالب عوده يف كل شهر ؛أما احليض كحيض وصوم نفل فال  (8) شرعي قوله: أو
وليس   ,(10)ونفى يف الروضة وأصلها اخلالف فيه ,(9)فلو منع المتنع ضرب املدة غالبا  



 سقط من )ب(. (1)
(, بداية احملتاج 8/38(, النجم الوهاج )9/235(, العزيز شرح الوجيز )6/144التهذيب ) (2)

(5/436.) 
 (.8/253اجلمهور((. الروضة ) به قطع الذي املنصوص قال النووي:))الصحيح (3)
 (.8/253(, الروضة )9/236(, العزيز شرح الوجيز )346احملرر ص ) (4)
 (.8/253(, الروضة )346رر ص )واختاره اإلمام والغزايل. احمل (5)
 ب[-350] (6)
 (.8/253(, الروضة )9/236العزيز شرح الوجيز ) (7)
 بعده يف )ب(: شرعي. (8)
(, العزيز شرح الوجيز 6/144(, التهذيب )6/21(, الوسيط )14/454هناية املطلب ) (9)

(9/237.) 
 (.8/253(, الروضة )9/237العزيز شرح الوجيز ) (10)
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واملصحح يف أصل  ,(1)أنه مينع االحتساب من املدة دون قطعها :كذلك ففي الذخائر وجه
 ذرألنه ع ؛وكالم الغزايل خيالفه ,(3)والشرح الصغري إحلاق النفاس ابحليض ,(2)الروضة

مل مينعا  ,واالعتكاف إن كاان تطوعني ,والصوم .(5)وهو املختار :قال الزركشي. (4)دران
 .(6)ألنه متمكن من وطئها ؛االحتساب على الصحيح

وعلى هذا فمهما وقع رمضان يف  ,لعدم متكنه فيه من الوطء ؛قوله: ومينع فرض يف األصح
وكذلك  ,كما أنه يقطع تتابع الشهرين يف الصوم عن الكفارة  ,املدة أحوج إىل االستئناف

 .(8)ويكتفي ابالستمتاع يف الليل ,ال مينع :وقيل .(7)االعتكاف املفروض
فلها مطالبته ابن تفيء أي وإن مل يطأ  وإالأي وينحل اإليالء  قوله: فإن وطئ يف املدة 

أهنا ال تطالبه ابلطالق  :وحكى الرافعي عن التتمة ,(1)لآلية (9)أي إن مل يفيء أو تطلق



(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, 8/253وهو حمكي عن الشيخ أبو حممد. الروضة ) (1)
 (.893حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (.8/253الروضة ) (2)
(, السراج 9/237(, العزيز شرح الوجيز )6/145وهو األصح, ورجحه البغوي. التهذيب ) (3)

(, بداية احملتاج 894يق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتق
(5/437.) 

ورجحه املاوردي, وهو مقتضى كالم الشيخ أيب حامد, وأتباعه, وقطعوا به, وجزم به اجلرجاين  (4)
واحملاملي, واملتويل, وصاحب االستقصاء, وابن الرفعة. السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, 

(. وانظر: التهذيب 8/39(, النجم الوهاج )894ساعد احلسيين ص )حتقيق الطالب: متعب 
(6/145.) 

 (.894السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (5)
 (.8/39(, النجم الوهاج )9/237العزيز شرح الوجيز ) (6)
(, 9/237(, العزيز شرح الوجيز )14/455(. هناية املطلب )6/144ورجحه البغوي. التهذيب ) (7)

 (5/437بداية احملتاج )
 (.5/437(, بداية احملتاج )9/237(, العزيز شرح الوجيز )14/455هناية املطلب ) (8)
 (.8/254(, الروضة )9/239(, العزيز شرح الوجيز )6/145التهذيب ) (9)
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فإن مل يوف أمره احلاكم إبزالة الضرر عنه  ,هو حقهابل ابالستمتاع الذي  ,ابتداء
فيعترب  ,ال على التخيري ,ظهر من هذا أن األمرين على الرتتيب :قال الزركشي. (2)ابلطالق

 .(3)املصنف منتقد
ألن الضرر متجدد  ؛أي ما مل ينقض مدة اليمني قوله: ولو تركت حقها فلها املطالبة بعده

كالرجعة بعد ,اوردي إىل وجه يف استئناف املدةوأشار امل ,(4)وما جزم به هو املشهور
 ,فإن وطئ احنلت اليمني ,أن شرط املطالبة أن ال يطأها يف املدة :ومراد املصنف ,(5)الطالق

فما مل يطلب ال يؤمر  ,فلها إىل اختصاص املطالبة ابلزوجة :وأشار بقوله .وسقطت املطالبة
 .(6)واجملنونة املطالبة وكذا سيد األمة ,وليس لويل املراهقة ,الزوج بشيء

ألن سائر أحكام الوطء  ؛أي أو قدرها من مقطوعها قوله: وحيصل الفيئة بتغييب احلشفة
لكن مقتضى نص الشافعي أنه ال يكتفي يف البكر  ,سواء البكر والثيب ,تتعلق بذلك

فقد  ,(10)وغريه (9)(8)[حسني]وبه صرح القاضي  ,(7)بل ال بد من زوال العذرة ,ابلتغييب



 ت  ر بُُّص أ ْرب  ع ِة أ ْشُهر  ف ِإْن ف اُءوا ف ِإنَّ اَّللَّ  غ ُفوٌر ر ِحيمٌ لِلَِّذين  يُ ْؤُلون  ِمْن ِنس ائِِهْم يشري إىل قوله تعاىل ﴿ (1)
ق   ع ز ُموا و ِإنْ ( 226) يعٌ  اَّللَّ   ف ِإنَّ  الطَّال   (.227-226. سورة البقرة آية رقم )﴾ ع ِليمٌ  َسِ 

مل أجه يف شرح الرافعي, ولكن ذكره اإلمام الزركشي. السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء,  (2)
 (. 898حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (.899السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (3)
 (.8/254(, الروضة )9/239الوجيز ) (, العزيز شرح347(, احملرر ص )6/23الوسيط ) (4)
 (.10/379احلاوي ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق 2/783(, حترير الفتاوى )6/23الوسيط ) (6)

 (. 5/25(, مغين احملتاج )899الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
 (.14/459(, هناية املطلب )10/395احلاوي ) (7)
 ني.يف )ب(: احلس (8)
 (.5/438بداية احملتاج ) (9)
 (.6/147كالبغوي يف التهذيب )  (10)
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 ,(1)وهي اليت بكارهتا يف صدر الفرج ,كالغوراء ابملعجمة  ,تغيب احلشفة وال تذهب البكارة
 لكن ,(2)الكفارة] حىت لو وطئها بعد ذلك لزمته ,مل ينحل ميينه ,ولو استدخلت ذكره

 (3)[والفيئة الضرر وزوال احلق إىل لوصوهلا ؛اإليالء وارتفاع الفيئة به حتصل أنه األصح
 .(4)لرجوع إىل الوطءاب

 :قال الزركشي. (5)وال فيما دون الفرج ,أي فال حيصل الفيئة ابلتغييب يف الدبر قوله: يقبل
ألنه إذا حلف على ترك الوطء حنث ابلوطء يف  ؛وهو غري صحيح ,وهي زايدة على احملرر

 :(9)قال .(8)وال يبقى معه مطالبة ,وإذا حنث احنلت اليمني ,(7)[(6)كما سبق] الدبر
وهو يف  .(10)وينبغي فرض املسألة فيما إذا كان احللف على ترك الوطء يف القبل

 ب[/293]. (11)املهمات



 (.901السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (1)
 (.6/147(, التهذيب )14/461هناية املطلب ) (2)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (3)
 (.2/783(, حترير الفتاوى )14/461هناية املطلب ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد 6/146التهذيب ) (5)

 (.5/438(, بداية احملتاج )8/40(, النجم الوهاج )902احلسيين ص )
ساعد احلسيين ص انظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب  (6)

(881.) 
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 (.902السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
 اإلمام الزركشي. (9)
 (.902السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (10)
 (.7/473املهمات ) (11)



                                                                (361)                                                                        تـــــــــــاب الـــإيالءكــــــــ
=================================================

وكذا  ,أي ال ميكن معه وطأها (1)قوله: وال مطالبة إن كان هبا مانع وطئ كحيض ومرض
ال  ,أو معتكفة عن فرض ,أو صائمة ,أو حمرمة ,إن كانت حمبوسة ال ميكنه الوصول إليها

وأيضا فاملطالبة إمنا تكون مبا  ,ألنه معذور ؛وال قوال   ,ال فعال   .يثبت هلا املطالبة ابلفيئة
 .(2)وهي ال تستحق الوطء يف هذه احلالة ,يستحق

أي أو ابلطالق  قوله: وإن كان فيه مانع طبعي كمرض طولب أبن يقول إذا قدرت فئت
وال حيتاج  ,ابلوطء أو الطالق ,ملانع ابلفيئةطولب عند زوال ا ,فإن فاء ابللسان ,إن مل تفعل

وبعد  ,وحكى اإلمام عن األصحاب أنه يعترب ابملانع ,(3)هذا الطلب إىل استئناف مدة
والرأي عندان  :(5)قال .(4)واالقتصار على أحدمها ال يكفي ,ال بد منها ,ابلوطء بعد زواله

 ,وجزم يف الروضة .(8)نقله الزركشي ,(7)(6)[كفى] إذا راتفع مرضي أصبتك :أنه لو قال
قال اإلمام . (9)نفى ابللسان ,أو بطء الربء ,وأصلها أبنه إذا خاف من الوطء زايدة العلة



قال الدمريي: ))املراد ابملرض: الذي ال ميكن معه الوطء, ومثله حبسها حيث ال وصول إليها((.  (1)
 (.8/41النجم الوهاج )

(, العزيز 10/321(, البيان )6/23(, الوسيط )14/447(, هناية املطلب )10/393احلاوي ) (2)
 (.5/439(, بداية احملتاج )14/246(, كفاية النبيه )9/239شرح الوجيز )

فعلت((. وقال ابن الصباغ: وهذا  ما على ))ندمت: ذلك مع يقول أن حامد: أبو قال الشيخ (3)
عراقيني. ومن املراوزة: القاضي احلسني, والبغوي, وصاحب الكايف, أحسن, وجرى عليه كثري من ال

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق 8/254(, الروضة )10/322وغريهم. البيان )
 (.8/42(, النجم الوهاج )905الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )

 (.14/469هناية املطلب ) (4)
 اإلمام اجلويين. (5)
 ة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.ساقط (6)
 (.14/469هناية املطلب ) (7)
 (.904السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص ) (8)
 (.10/395(. وانظر: احلاوي )8/254(, الروضة )9/239العزيز شرح الوجيز ) (9)
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 ,ال ينقل إىل الفيئة ابللسان ,يقتضي أن بطء الربء وحنوه (1)وكالم الشافعي يف األم :البلقيين
فإن كان ال يقدر عليه  ,إال ابجلماعفإن كان يقدر على اجلماع حبال فال يفء له  :فإنه قال

 .(2)فاء بلسانه
قوله: أو شرعي كإحرام فاملذهب أنه يطالب بطالق فإن عصى بوطء سقطت املطالبة 

 :فطريقان ,وظهاره قبل التكفري ,وإحرامه ,كصومه فرضا    يعين إذا كان املانع من الزوج شرعيا  
وفيه وجهان , (3)واحلالة هذه هلا االمتناع ,أنه يبين على أنه إذا طلب منها الوطء :أصحهما
تقنع منه بفيئة  :أحدمها :وعلى هذا وجهان, (4)بل حيرم عليها التمكني ,نعم :أصحهما

ألن  ؛خبالف املانع الطبعي ,إزالة للضرر عنه ,يطالب ابلطالق :صحهماأو  ,(5)اللسان
وإن كان  ,وعلى الوجهني إذا وطئ فقد أوفاها حقها ,(6)وهنا ممكن ,الوطء هناك متعذر

فإن  ,وأبدا الضرر ,ما إذا مل يستمهل ,وحمل اخلالف يف الصوم ,فإن يف الكفاية .(7)حراما  



 (.5/275األم ) (1)
 (.2/785حترير الفتاوى ) (2)
 (.8/254(, الروضة )6/24الوسيط ) (3)
 فيها, مانع ال ألنه التمكني, وهو األصح يف الشامل, وصححه اإلمام. والوجه اآلخر: يلزمها (4)

(, كفاية النبيه 8/254(, الروضة )6/24احلق. الوسيط ) من عليها ما منع هلا وليس
(14/247.) 

(, بداية احملتاج 8/42لنجم الوهاج )(, ا8/255(, الروضة )9/240العزيز شرح الوجيز ) (5)
(5/439.) 

 (.8/255وقطع به ابن الصباغ. الروضة ) (6)
 وطيء فإن يطلق أن وعليه املطالبة وللمرأة ابللسان الفيئة يكفيه ال أبنه املراوزة قال الغزايل: ))قطع (7)

 ورطت قد وأنت تطلق أو ابلوطء تعصي أن بني خمري أنت ونقول حراما كونه  مع املطالبة اندفعت
(, كفاية النبيه 8/255(, الروضة )10/398(. وانظر: احلاوي )6/23فيه((.الوسيط ) نفسك

 (.5/439(, بداية احملتاج )8/42(, النجم الوهاج )14/247)
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ورأينا إمهاله  ,يتحلل من إحرامه يف ثالثة أايم (1)وكذا لو كان ,استمهل إىل الليل أمهل
 .(2)ثالاث  

 ؛أي إذا رفعته إليه فاألظهر أن القاضي يطلق عليه طلقةقوله: وإن أىب الفيئة والطالق 
جيربه  :والثاين. (3)لقضاء الدين ,ألنه حق ملعني يدخله النيابة فينوب احلاكم فيه عن املمتنع

وعلى األول إمنا يطلق عليه إذا امتنع حبضرته عن الفيئة  .(4)والتضييق ليفي أو يطلق ,ابحلبس
وكيفية تطليقه أن  ,(6)وال يزيد على طلقة ,وال يشرتط حضوره وقت الطالق ,(5)والطالق

أو حكمت عليه يف زوجته  ,كما حكى عن اإلمالء  ,(7)أوقعت على فالن طلقة :يقول
 .(8)حكاه الزركشي عن االستذكار للدارمي ,بطلقة

بل استمهل ليفي أمهل  ,أنه إذا مل يصرح ابالمتناع عن الفعل أايمثالثة قوله: وأنه ال ميهل 
فحىت  أو جائعا   ,أمهل حىت يفطر فإن كان صائما   ,قدر ما يتهيأ لذلك الشغل ,بال خالف

ويف إمهاله ثالثة أايم , (9)وحيصل التهيؤ يف مثل هذه األحوال بقدر يوم فما دونه ,يشبع



 أ[-351] (1)
 (.14/247كفاية النبيه )  (2)
 (5/440(, بداية احملتاج )8/43(, النجم الوهاج )6/25(, الوسيط )10/389احلاوي ) (3)
(, السراج 10/323(, البيان )6/25(, الوسيط )10/389وهو أحد قويل القدمي. احلاوي ) (4)

(, بداية احملتاج 910الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )
(5/440) 

 (.10/323(, البيان )6/25(, الوسيط )10/391اوي )احل (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد 10/391احلاوي ) (6)

 (.8/42(, النجم الوهاج )911احلسيين ص )
 (.8/42النجم الوهاج ) (7)
 (.911احلسيين ص ) السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد (8)
(, 8/255(, الروضة )9/242(, العزيز شرح الوجيز )6/146(, التهذيب )10/389احلاوي ) (9)

 (.8/42النجم الوهاج )
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 :والثاين. (1)فال ميهل أكثر من قدر احلاجة ,ألنه حق عليه ؛ال :أظهرمها :قوالن أو وجهان
 .(4)وأما يف الفيئة ابللسان فال ميهل قطعا   ,(3)(2)ألهنا مدة قريبة ؛نعم

 ,أي وإن كان قد حلف ابهلل تعاىل حلنثه قوله: وأنه إذا وطئ بعد مطالبة لزمه كفارة ميني
ألن اإليالء ابقتضاء الفيئة أو  ؛ال يلزمه :والثاين. (5)فدخل يف عموم النص املوجب للتكفري

وحنوه ففيه  ,أو عتق ,أما إذا كانت اليمني على صوم ,الطالق منتزع من حكم األميان
ومقتضى كالمه أنه  ,(6)وإن كانت اليمني ابلطالق الثالث طلقت ثالاث   ,األقوال أول النذر

ويف الكفاية , (7)والروضة ,ومل يتعرضا له يف الشرح ,إذا وطئ قبل املطالبة يلزمه الكفارة قطعا  
وإال  ,فإن قلنا جيب فهنا أوىل ,بعد الطلب ءالقاضي احلسني أنه مرتب على الوطعن 

القطع بوجوب  ,ويف الرافعي والروضة فيما إذا وطئ قبل مضي املدة طريقان. (8)فوجهان



(, التهذيب 6/25(, الوسيط )10/389وهو األصح عند العراقيني, وهو اختيار املزين. احلاوي ) (1)
 (.2/786ى )(, حترير الفتاو 9/242(, العزيز شرح الوجيز )6/146)

(,  9/242(, العزيز شرح الوجيز )6/146(, التهذيب )6/25(, الوسيط )10/389احلاوي ) (2)
 (.14/250كفاية النبيه )

 (.14/251أصال ((. كفاية النبيه ) شيئا   ميهل ال أنه: وجه حكاية الذخائر قال ابن الرفعة: ))ويف (3)
 (5/441بداية احملتاج )(, 8/43(, النجم الوهاج )14/251كفاية النبيه )(4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد 2/786حترير الفتاوى ) (5)

 (.5/441(, بداية احملتاج )8/43(, النجم الوهاج )916احلسيين ص )
 (.5/441(, بداية احملتاج )2/786حترير الفتاوى ) (6)
 (.917يالء, حتقيق الطالب: متعب ساعد احلسيين ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإل (7)
 (.14/254كفاية النبيه )(8)
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فعليه  ,مث وطئ ,ولو حلف أن ال يطأ أربعة أشهر فما دوهنا. (2)وطرد اخلالف ,(1)الكفارة
 وهللا سبحانه أعلم. .(4)يطرد اخلالف :وقيل ,(3)ألنه ليس مبول ؛الكفارة قطعا  





وعزاه القاضي أبو الطيب لألكثرين. السراج الوهاج للزركشي, كتاب اإليالء, حتقيق الطالب:  (1)
 (.918متعب ساعد احلسيين ص )

 (.8/230(, الروضة )9/199العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/230(, الروضة )9/199) العزيز شرح الوجيز (3)
(, 9/199قال الرفعي: ))وهو ضعيف((. وقال النووي: ))وهو بعيد((. العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.8/230الروضة )
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 ( )كتاب الظهار

 ,ألن الظهر موضع الركوب ؛لتشبيه الزوجة بظهر األم ؛ومسي ظهارا   ,مشتق من الظهر هو
 ,فنقل الشرع حكمه إىل حترميها بعد العود ,يف اجلاهلية وكان طالقا   ,( )واملرأة مركوب الزوج

َوِإن َُّهْم ﴿: لقوله تعاىل ؛وهو من الكبائر اتفاقا   ,( )وبقى حمله وهي الزوجة ,ووجوب الكفارة
 فإنه مكروه وفيه كفارة ,أنت علي حرام :خبالف .( )﴾لَيَ ُقوُلوَن ُمْنَكر ا ِمَن اْلَقْوِل َوُزور ا

 .( )ميني
فإنه ال  ,واجملنون ,احرتز باملكلف عن الصيب يصح من كل زوج مكلف ولو ذمي: قوله

وإمنا صرح بالذمي مع دخوله  ,( )زوج يصح طالقه كان أخصر :ولو قال ,( )يصح منهما



 ظهره منهم واحد كل   وىّل  كأنه تدابروا, إذا القوم تظاهر: يقال بالظهر, الظهر مقابلة: لغة الظهار ( )
 يف احمليط. (أمي كظهر عليّ  أنت): المرأته الزوج قول: وشرعا  . عداوة بينهم كان إذا صاحبه إىل

 .(51  )ص  الفقهاء أنيس ,(2/626) الصحاح ,(3/464) اللغة
, النجم الوهاج (66 /3) واللغات األمساء وهتذيب ,(36/ ) قتيبة البن احلديث غريب: انظر (2)

 (.5/445), بداية احملتاج (1/44)
 اجلاهلية أهل طالق كان)): قال أنه طاووس عن الرزاق عبد أخرجه ما: منها آثار, ذلك يف أثرت (3)

 أنه حيان بن املقاتل عن البيهقي أخرجه وما. (446  ): رقم (6/422) املصنف. ((الظهار
 أخرجه وما. (4/606) الكربى السنن. ((اجلاهلية عهد يف طالقا واإليالء الظهار كان)): قال
: وانظر .(22/456) الطربي تفسري. ((اجلاهلية يف طالقا   الظهار كان)): قالبة أيب عن جرير ابن

, بداية احملتاج (1/44), النجم الوهاج ( 1/26), الروضة (6/252)العزيز شرح الوجيز 
(5/445.) 

 (.2)سورة اجملادلة آية رقم  (4)
 (.1/44), النجم الوهاج ( 1/26), الروضة (6/252)العزيز شرح الوجيز  (5)
عزيز شرح الوجيز , ال(346), احملرر ص ( 5 /6), التهذيب (4/442 )هناية املطلب  (6)

 (. 1/26), الروضة (6/253)
 (. 03 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب (4)
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ولنا أنه لفظ  ,( )ألنه ليس من أهل الكفارة ؛ال يصح ظهاره :لقول أيب حنيفة ؛فيما سبق
, واحلريب كذلك ,والكفارة فيها شائبة الغرامة ,منه كالطالق ( )[فصح]يقتضي حترمي الزوجة 

جزم األصحاب بصحة ظهار  :وقال الزركشي .( )وغريه ( )كما صرح به الروياين يف احللية
والوجه  :قال ,إن قلنا بصحة إنكحتهم صح وإال فال :وكان ينبغي إن يقال ,الذمي وإيالئه
من  ولو خامتا  )): قوله ل ؛وما بعده على حذف كان وامسها ,نصب الذمي

 .( )( )((حديد
ألجل خالف  ,(  )وعبد :وزاد يف احملرر ,كالطالق  ( )وعنني ( )وجمبوب ( )وخصي: قوله

فيعدل إىل  ,وحنن نقول هو عاجز ,إذ ال يتصور منه اإلعتاق ,(  )خالف مالك فيه
 .( )إن قوله كقولنا قاله الزركشي :وقيل ,( )الصوم



 (.6/253)العزيز شرح الوجيز . ومالك ( )
 .فصحح(: ب)يف  (2)
 (. 05 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب (3)

 (.6/253), العزيز شرح الوجيز (0/246 )حبر املذهب  (4)
 (.5014)كتاب النكاح, باب تزويج املعسر, حديث رقم ( 4/6)أخرجه البخاري  (5)
 (. 05 )لقمان احلكيم بن حسني ص : طالبالسراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق ال (6)

 اللغة هتذيب: انظر. وُخصية ِخصيان ومجعه وخصياه, ذكره استؤصل قد الذي هو: اخَلِصيّ  (4)
 (.151 /5) والصحاح ,(0 0/5 )

 وأنيس ,(14/ ) الصحاح: انظر. القطع وهو اجلب من. واخلصيتني الذكر مقطوع هو: اجملبوب (1)
 .(62 ) ص الفقهاء

 ميينا يُعنّ  ألنه عرض, إذا َعنّ  من أو حبس, إذا ُعنّ  من اجلماع, على يقدر ال من هو: العنني (6)
 .( 6 -60 ) ص الفقهاء وأنيس ,(   / ) اللغة هتذيب: انظر. يقصده وال ومشاال

 (.346)احملرر ص  (0 )
 يف والثعليب ,(2 0/4 ) احلاوي يف املاوردي: العبد ظهار وقوع بعدم القولَ  مالك إىل نسب (  )

: انظر. أصحابه عند املعتمد وهو العبد, من وقوعه مالك عن املنقول لكن. (55 /6) تفسريه
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 .( )وكذا املكره فيجيء فيهما التفصيل املذكور يف الطالق وظهار سكران كطالقه: قوله
وذمية  ,وجمنونة ,وطفلة ,أي ولو أمة أن يقول لزوجتهأي صريح الظهار  وصريحه: قوله
حكى ابن املنذر أنت علي أو مني أو معي أو عندي كظهر أمي  ( )ء ورجعية,ورتقا

 ؛والباقي يف معناه وتغاير الصالت ال يضر ,( )اإلمجاع على صراحة أنت علي كظهر أمي
سواء أطلقه  ,فإنه ال يصح الظهار منها ,األجنبية ,زوجته :وخرج بقوله ,( )لتقارب معانيها

 .( )هار منهماظفال يصح ال ,وأم الولد ,واألمة ,أو علقه بالنكاح
أنت  :كما أن قوله  ,أي بغري الصلة وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح: قوله

الحتمال  ؛كان كناية  ,ةأنه إذا ترك الصل ( )وعن الداركي, ( )وإن مل يقل مين ,طالق صريح



 االستذكار ,(216)ص  الرب عبد البن الكايف ,(34 /3) الكربى املدونة ,( 35)ص  املوطأ
(6/6 ). 

 (. 5 /6), التهذيب (2 0/4 ) احلاوي ( )
 (. 04 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب (2)
 أشبه يلزمه وال بأقاويله وأشبه أوىل يلزمه: أنه ال يصح ظهاره, وقال: حكى املزين قوال  عن القدمي (3)

 (. 5 /6)التهذيب : , وانظر(306)خمتصر املزين ص . مييز ال كان إذا عندي باحلق
, العزيز شرح الوجيز (52 /6), التهذيب (5 0/4 ), احلاوي (306)خمتصر املزين ص  (4)

 (.1/46), النجم الوهاج ( 1/26), الروضة (6/254)
 (.5/214)اإلشراف  (5)
لقمان : , السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب(6/254)العزيز شرح الوجيز  (6)

 (. 1/46)لنجم الوهاج , ا(06 )احلكيم بن حسني ص 
 ( 1/26), الروضة (6/254)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (1/262), الروضة (6/255)العزيز شرح الوجيز . وهو املشهور (1)
 يف املذهب رئاسة إليه انتهت. الداركي القاسم أبو اإلمام حممد, بن اهلل عبد بن العزيز عبد: هو (6)

 .ه (345) سنة شوال يف تويف. وغريهم بغداد شيوخ عامة عنه أخذ. بغداد
 (.43 / ) شهبة قاضي البن الشافعية وطبقات ,(3/330) الكربى الشافعية طبقات: يف ترمجته انظر
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وعطف , ( )اجلزم به :يب الطيبأوعن تعليق  ,( )أن يريد أنت حمرمة على غريي حترمي أمي
أنت كظهر  :لكن الدارمي جزم بصراحة ,( )فيه ال خالفقبله  املصنف بكذا يقضي أن ما

وهي تقتضي طرد  ,أو إيل كظهر أمي ,أنت يل كظهر أمي :وحكى وجهني يف ,ميأ
أردت غريه مل يقبل على  :وقال ,الظهار[ أ/264]ومىت أيت بصريح  ,( )ةاخلالف مع الصل

 .( )الصحيح
 جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح :وقوله: قوله

 ,أو دانك ,أو نفسك ,مجلتك ( ):وعبارة الروضة ,( )اجلزم بذلك وإن مل يقل علي مقتضيا  
وكذا  ,أنت علي كظهر أمي :كقوله  ,علي كظهر أمي صريح ,أو بدنك ,أو جسمك ,دانك
قال . ( )أو ذاهتا لدخول الظهر فيها ,أو مجلتها ,أو جسمها ,أنت علي كبدن أمي :قوله

الحتمال إرادة التشبيه يف اهليئة  ؛والظاهر أنه إذا مل يذكر الصلة ال يكون صرحيا   :الزركشي
 .( )والشكل



, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  (1/262), الروضة (6/255)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.    )لقمان احلكيم بن حسني ص : حتقيق الطالب

, السراج الوهاج للزركشي,  (6/255)العزيز شرح الوجيز . القزويين حامت أيب وهو اختيار الشيخ (2)
 (.    )لقمان احلكيم بن حسني ص : كتاب الظهار,  حتقيق الطالب

 (. 2  )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب (3)

 (. 3  )لقمان احلكيم بن حسني ص : ي, كتاب الظهار, حتقيق الطالبالسراج الوهاج للزركش (4)
 والطالق تعاىل, اهلل حق الظهار بأن وفرق يقبل, أنه :وجها   كج ابن القاضي وحكى. وهو الراجح (5)

 (.1/262), الروضة (6/255), العزيز شرح الوجيز (6/30)الوسيط . اآلدمي حق
 (.6/255), العزيز شرح الوجيز (0/335 ), البيان (52 /6)التهذيب  (6)
 [ب- 35] (4)
 (.1/262)الروضة  (1)
 (.3  )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (6)
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ألنه تشبيه الزوجة ببعض  ؛كبدنها أو بطنها أو صدرها ظهار  :واألظهر أن قوله: قوله
ألنه ليس على صورة الظهار  ؛املنع :والثاين. ( )فكان كالتشبيه بالظهر ,أعضاء األم

والثاين على  ,التشبيه بالفرج ظهار قطعا   :وقيل .( )ظهار قطعا   :وقيل. ( )املعهود
قصد كرامة فال وكذا إن أطلق في وكذا عينها إن قصد ظهار وإن : قوله.( )القولني
وقد سبق يف التشبيه  ,والرجل ,كاليد  ,ما ال يذكر يف معرض اإلكرام ,األعضاء منها األصح

وأراد  ,أنت علي كعني أمي :فإن قال ,ومنها ما يذكر يف معرض اإلكرام كالعني ,به قوالن
وإن أراد الظهار  ,( )وكذا إن أطلق على الراجح يف أصل الروضة .( )الكرامة فليس بظهار

قاله  ,كعني أمي:فكقوله ,كروح أمي  :ولو قال ,( )على األظهر يف اليد والبطن فظهار تفريعا  
 .( )( )قاله مجاعة

على  قياسا   وقوله رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في األظهر: قوله
  ,ورمبا كان يتناول اجلزء الشائع أيضا   ,فلو عرب باجلزء كان أمشل ,وكذا شعرك ,الطالق



 (.52 /6), التهذيب (6/30), الوسيط (0/421 )احلاوي . وهو اجلديد وأحد قويل القدمي ( )
 (.6/255)العزيز شرح الوجيز . وقيل إنه خمرج على قول يف القدمي (2)
 (.3/65)املهذب . وبه قال أبو إسحاق الشريازي (3)
 (.6/255)العزيز شرح الوجيز . وهو حمكي عن أيب حنيفة رمحه اهلل (4)
تاج , بداية احمل(1/46), النجم الوهاج (6/255), العزيز شرح الوجيز (53 /6)التهذيب  (5)

(5/444.) 
 (.1/263)الروضة . ورجح القاضي احلسني أنه ظهار. واختاره القفال (6)
 (.5/444), بداية احملتاج (1/50), النجم الوهاج (6/256)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.5/444), بداية احملتاج (1/263), الروضة (6/256)العزيز شرح الوجيز  (1)
 ظهار أنه أحدها: أوجه ثالثة ففيه أمي كروح علي أنت :قال وإن: ))قال أبو إسحاق الشريازي (6)

 من ظهارا   يكن فلم الكرامة يف كالروح أهنا حيتمل ألنه كناية أنه: والثاين اجلملة عن به يعرب ألنه
 من ليس الروح ألن كناية وال بصريح ليس أنه هريرة أيب ابن علي قول وهو والثالث نية غري

 (.3/65)املهذب ((. التشبيه هبا يقع اليت األعيان
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أو  ,أو ظهرك علي كيد أمي ,رأسك :فقال ,ولو شبه بعضها ببعضها .( )والثلث ,كالنصف
 .( )وفيه القول القدمي أيضا   ,فهو ظهار ,أو رجلها

ولو شبهها  ,الزوجة بظهر األم ( )[الزوج]أصل الظهار تشبيه  والتشبيه بالجدة ظهار: قوله
ألن اجلدات   ؛( )على ما قطع به اجلمهور ,فهو ظهار ,شبهها جبدة من جهة األب واألم

على  :وقيل .( )ووجوب النفقة ,وتشارك األم يف العتق وسقوط القود ,كلهن أمهات
 .اخلالف اآليت

 ,أي سواء كان بنسب كالبنات والمذهب طرده في كل محرم لم يطرأ تحريمها: قوله
مل حتل له  ,ألنه شبهها بظهر امرأة ؛واملصاهرة ,ب كاحملرمات بالرضاعأو سب ,واألخوات
 .( )فأشبه األم

ألنه حيتمل  ؛( )بال خالف ,أي فإن التشبيه هبما ليس بظهار ال مرضعة وزوجة ابن: قوله
 ,وعبارة الكتاب يقتضي طرد الطرق يف حمارم النسب ,له فيها إرادة احلالة اليت كانت حالال  

يف  :وقيل. ( )وأصلها قوالن ,واملصاهرة ,إال قولني والطرق يف حمارم الرضاع ,وليس فيهن



 (.1/50), النجم الوهاج (6/256), العزيز شرح الوجيز (3/65)املهذب  ( )
 (.5/444), بداية احملتاج (1/263), الروضة (6/256)العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.ب)سقط من  (3)
, (6/254)العزيز شرح الوجيز ((.  اجلمهور به قطع هكذا قطعا , ظهار فهو: ))قال النووي (4)

 (.1/264)الروضة 
, النجم الوهاج (1/264), الروضة (6/254), العزيز شرح الوجيز (53 /6)التهذيب  (5)

(1/5 .) 
, (53 /6)التهذيب  .املعهود عن للعدول املنع؛: والوجه اآلخر. وهو اجلديد, وأحد قويل القدمي (6)

, بداية احملتاج ( 1/5), النجم الوهاج (1/264), الروضة (6/251)العزيز شرح الوجيز 
(5/444.) 

 (. 1/5), النجم الوهاج (0/432 )احلاوي  (4)
لقمان احلكيم بن : , السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب(1/265)الروضة  (1)

 (.6  )حسني ص 
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وزوجة األب  ,القوالن فيمن مل يطرأ حترميها كجدة الرضاع :وقيل. ( )املصاهرة باملنع قطعا  
أو أبيه  ,وزوجة ولده ,وبنتها املولودة قبل رضاعته ,أما من طرأ حترميها كمرضعته ,قبل والدته
 :وقيل .( )وإال فال ظهار قطعا   ,مها فيمن طرأ حترميها :وقيل .( )فيقطع باملنع ,بعد والدته

 .( )جاء يف احلالني
أما  ولو شبه بأجنبية ومطلقة وأخت زوجة وبأب أي أبى المظاهر ومالعنة فلغو: قوله

 فألن الرجل ليس حمال   ؛وأما يف األب ,فألنه قد يريد زمن حلهن ؛يف األوليات
وال  ,والوصلة ,لكنه ليس للمحرمية ,ألن حترميها وإن كان مؤبدا   ؛ويف املالعنة, ( )لالستمتاع

بأن نكح  ,بني أن يطرأ ما يؤيد التحرمي ,وال فرق يف اليت ال حترم على التأبيد كاألجنبية
 .( )وبني أن ال يطرأ حمرما   أو وطئ أمها وطئا   ,بنتها
إن ظاهرت من زوجتي األخرى فأنت علي كظهر أمي  :ويصح تعليقه كقوله: قوله

 ,فعمرة علي كظهر أمي ,إن ظاهرت عن حفصة :مثاله قالفظاهر صار مظاهرا منهما 
 ,أما عن عمرة فبموجب التعليق ,عنهما مث ظاهر عن حفصة صار مظاهرا   ,ومها يف نكاحه

 .( )تنجيزا  وأما عن حفصة ف



, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار,  (1/264), الروضة (6/256)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (. 1/5), النجم الوهاج (6  )لقمان احلكيم بن حسني ص : حتقيق الطالب

 -اهلل رمحهما- إسحاق, وأبو سريج وابن وشيخا واملزين الربيع املذهب راويا قال الطريقة وهبذه (2)
 (.6/251)العزيز شرح الوجيز . وغريه علي وأب الشيخ حكاه كذلك

, السراج الوهاج (1/264), الروضة (6/251), العزيز شرح الوجيز (0/432 )احلاوي  (3)
 (.6  )لقمان احلكيم بن حسني ص : للزركشي, كتاب الظهار,  حتقيق الطالب

 (.6/251)العزيز شرح الوجيز . سلمة بن الطيب أيب عن هذا وحيكى (4)
 (.1/52), النجم الوهاج (6/256), العزيز شرح الوجيز (55 /6), التهذيب (6/32)الوسيط  (5)

 (.1/52), النجم الوهاج (1/265), الروضة (6/256)العزيز شرح الوجيز  (6)
, (6/260), العزيز شرح الوجيز (346), احملرر ص (6/33), الوسيط ( 4/50 )هناية املطلب  (4)

 (.5/441)احملتاج , بداية (1/265)الروضة 
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مظاهرًا من  إن ظاهرت من فالنة وفالنة أجنبية فخاطبها بظهار لم يصر :ولو قال: لهقو 
 من أنه ال الواقع عن إخبار أجنبية وفالنة وقوله ينعقد ال األجنبية من الظهار ألن] زوجته

بلفظ  ( )[اإلتيان على التعليق أي] إال أن يريد اللفظ ( )[:قوله. ( )املظاهر كالم بقية
 .( )لوجود الصفة ؛من زوجته بال خالف فيصري بالتلفظ مظاهرا   ,الظهار

صار  ,مث ظاهر منها ,أي إذا نكح فالنة  مظاهراً  فلو نكحها وظاهر منها صار: قوله
 .( )من زوجته األوىل حبكم التعليق مظاهرا  

 وإن نكحها وظاهر ال يصير مظاهراً  :وقيل .من فالنة األجنبية فكذلك :ولو قال: قوله
فاحلكم   ,فإن خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها ,يعين إذا تعرض يف لفظه لكوهنا أجنبية

ألن  ؛من الزوجة األوىل فاألصح أنه يصري مظاهرا   ,وإن نكحها مث ظاهر منها ,كما سبق
ألنه  ؛ال يصري :والثاين. ( )ال للشرط ,وذكر األجنبية للتعريف ,ظهارها معلق بظهار فالنة

 .( )إذا نكحها خرجت عن كوهنا أجنبية



, (1/52), النجم الوهاج (1/265), الروضة (6/260), العزيز شرح الوجيز (346)احملرر ص  ( )
 (.5/441)بداية احملتاج 

 .سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (2)
 .سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (3)
لزركشي, كتاب الظهار, حتقيق , السراج الوهاج ل(346), احملرر ص ( 4/50 )هناية املطلب  (4)

, بداية احملتاج (1/52), النجم الوهاج (23 )لقمان احلكيم بن حسني ص : الطالب
(5/441.) 

, (1/266), الروضة ( 6/26), العزيز شرح الوجيز (346), احملرر ص (55 /6)التهذيب  (5)
 (.1/53)النجم الوهاج 

, العزيز شرح الوجيز (346)احملرر ص  ,(56 /6), التهذيب (3/66)املهذب . وهو األصح (6)
 (.1/53), النجم الوهاج ( 6/26)

 (.1/53), النجم الوهاج ( 6/26), العزيز شرح الوجيز (56 /6), التهذيب (3/66)املهذب  (4)
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أي ال  فلغوأي وهذا من تتمة كالم املظاهر  إن ظاهرت منها وهي أجنبية :ولو قال: قوله
أو  ,سواء خاطب األجنبية بالظهار قبل أن ينكحها ,من املعلق ظهارها   يصري مظاهرا  

دامت أجنبية ال ينعقد  وما ,ألنه شرط املظاهرة منها وهي أجنبية ؛نكحها مث ظاهر منها
إذ وقوع املشروط بدون شرطه  وإذا استحال وجود الشرط كان املعلق لغوا   ,الظهار عليها

 .( )حمال
أو هما  ،و الظهارأ ( )،أو نوى الطالق ،ولم ينو ،أنت طالق كظهر أمي :ولو قال: قوله

نت أ)ـلطالق بوال ظهار أو ا ،طلقت (ظهر أمي)ـوالطالق ك ،(نت طالقأ)ـالظهار ب أو
أنت  :يعين إذا قال وحصل الظهار إن كان طالق رجعة ،طلقت بالباقيوالظهار  ،(طالق

 ,أو قصد مبجموع كالمه الطالق وحده وقع الطالق ,فإن مل ينو شيئا   ,طالق كظهر أمي
ألن لفظ  ؛وال ظهار على الصحيح ,للفظه الصريح ,وإن قصد باجلميع الظهار طلقت

 ,ومل ينو به الظهار ,لعدم استقالله ؛ليس بصريح يف الظهار :والثاين. ( )الطالق ليس بظهار
 ,والظهار مبجموع كالمه حصل الطالق ,وإن قصد الطالق .( )وإمنا نواه باجملموع ,الظهار

 ,كظهر أمي  :وبقوله ,الظهار ,أنت طالق :وإن قصد بقوله .( )وال ظهار على الصحيح
كظهر   :والظهار بقوله ,أنت طالق :وإن قصد الطالق بقوله ,وقع الطالق وحده ,الطالق

كانت رجعية صح الظهار مع   وإن ,فإن كانت تبني بالطالق مل يصح الظهار ,أمي طلقت
 .( )ال يصح :وقيل. ( )الطالق



 (1/53), النجم الوهاج ( 6/26), العزيز شرح الوجيز (346)احملرر ص  ( )
 [أ-52 ] (2)
, النجم الوهاج (1/266), الروضة (6/262), العزيز شرح الوجيز (0/435 )احلاوي  (3)

(1/53.) 
العزيز  .بإقراره أيضا الظهار يلزمه أنه كج ابن القاضي رواه فيما احلسني وأيب الطربي علي أيب وعن (4)

 (.6/262)شرح الوجيز 
, (1/264), الروضة (6/262), العزيز شرح الوجيز (346), احملرر ص (0/435 )احلاوي  (5)

 (.1/53)النجم الوهاج 
 (.1/53), النجم الوهاج (1/264), الروضة (6/263)العزيز شرح الوجيز  (6)
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والثاين  ,أحدمها حيرم الوطئ وسيأيت ,للظهار حكمان على المظاهر كفارة إذا عاد :فصل
َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم مُثَّ يَ ُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا ﴿: قال اهلل تعاىل  ,وجوب الكفارة بالعود

 :وقال يف املطلب ,( )وجزم الرافعي يف باب الكفارة بأهنا على الرتاخي .( )﴾فَ َتْحرِيُر َرقَ َبة  
أما بعد الوطء ففيه  ,ما مل يطأ ,ظاهر نص  الشافعي رضي اهلل عنه أهنا على الرتاخي

واختلفوا  .( )وقضية ترجيح الفور :قال الزركشي .( )( )اخلالف يف قضاء الفائتة بغري عذر
أو الظهار والعود شرط  ,أو الظهار والعود معا   ,العود فقط[ ب/264]هل سبب الوجوب 

 .( )له أوجه
ميكنه أن يطلق فيه فال  يعين زمانا   وهو أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة: قوله

فيما  ,فإذا أمسكها زوجة فقد عاد ,ألن تشبيهها باألم يقتضي أن ال ميسكها زوجة ؛يطلق
 ,وعادله أي خالفه ,مث عاد فيه فالن قال قوال   :يقال ,ألن العود للقول خمالفته ؛( )قال



العزيز شرح الوجيز ((. وهو ضعيف: ))وقال النووي. القفال عن السرخسي الفرج أبو حكاه ( )
 (.1/264), الروضة (6/263)

 (.3)سورة اجملادلة آية رقم  (2)
 (.6/244)العزيز شرح الوجيز  (3)
 (. 3 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (4)
: أحدمها وجهني؛ على الرتاخي؟ أو الفور على هو هل عذر, بغري الفائتة الصالة قضاء يف اختلف (5)

 مغين: انظر. الفور على أنه: الصحيح وهو :والثاين. الفور على القضاء ويستحب الرتاخي على أنه
 (.301/ ) احملتاج

 (. 3 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (6)
 أنه: اجلمهور عند الصحيح وهو أوهلا ثالث أوجه؛ على اليمني, كفارة وجوب سبب يف اختلف (4)

 السبب أن: حنيفة أيب عن: والثالث .شرط واحلنث اليمني, أنه: والثاين. معا   واحلنث اليمني
 ,(2/253 ) العزيز شرح الوجيز ,(0/515 ) البيان: انظر .احلنث لتحرمي سبب واليمني احلنث,
 .(4 /  ) الروضة

 (. 6/266), العزيز شرح الوجيز (346), احملرر ص (54 /6), التهذيب (0/244 )البيان  (1)
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أن  :وعن القدمي .( )هذا هو اجلديد ,( )فإنه قول مثله ,خبالف العود إىل القول ,ونقضه
 .( )العود هو الوطء

فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طالق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن : قوله
 ,أو شرطه ,إذا مل يوجد العود الذي هو سبب الوجوب ,أي فال يلزمه الكفارة فال عود

وصور يف الوسيط الطالق  .( )وفسخ أحدمها النكاح بسبب يقتضيه ,ومراده موت أحدمها
وهو خمالف ملا  ,ومل أره لغريه :قال ابن الرفعة. ( )أنت طالق ,أنت علي كظهر أمي :بقوله

 .( )وال يقول أنت ,أنت علي كظهر أمي طالق :إلمكان أن يقول ؛قرره يف تفسري العود
ذكر أو العنها األصح بشرط سبق القذف ظهاره في األصح  ملكهاوكذا لو : قوله

 ,( )انفسخ النكاح ,بالظهار متصال   ,إذا كانت الزوجة رقيقة فاشرتاها :األوىل ,مسألتني
ولو اشتغل بأسباب الشراء   ,( )ألنه قطع النكاح بالشراء ؛( )وليس بعائد على األصح

 ,(  )يف احملرر املسألة باالبتياع وصور .(  )على األصح وتقدير الثمن كان عائدا   ,كاملساومة



 (.0/325 )لسان العرب : انظر ( )
 (.0/244 ), البيان (0/443 ), احلاوي (5/265)األم  (2)
 (.1/240), الروضة (6/240), العزيز شرح الوجيز (0/244 )البيان  (3)
 (.1/240), الروضة (346)احملرر ص  (4)
 (.4/36)الوسيط  (5)
 (. 31 )ان احلكيم بن حسني ص لقم: السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (6)
 (. 1/240), الروضة (6/240), العزيز شرح الوجيز (0/352 ), البيان (4 0/4 )احلاوي  (4)
, العزيز شرح الوجيز (1 0/4 )احلاوي . هريرة أيب وبه قال أبو إسحاق املروزي, وابن (1)

(6/240 .) 
وهو الظاهر : ))وقال املاوردي. قب الظهارنعم, فيكفر ألنه مل حيرمها على نفسه ع: والوجه اآلخر (6)

 (.6/240), العزيز شرح الوجيز (4 0/4 )احلاوي ((. من مذهب الشافعي
 يشرتي, يف أن إىل ممسك ألنه ال؛: والوجه اآلخر. وغريه املتويل ورجحه احلداد, ابن قال وبه (0 )

 (1/240), الروضة (6/240)العزيز شرح الوجيز . املفارقة على قادر
 (.346)احملرر ص  (  )
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ه وال خالف أن ,ألنه يشمل ما لو ردها عقب الظهار ؛وهو أصوب من تعبري الكتاب بامللك
فاملنصوص أنه ال  ,إذا العنها عقب الظهار :الثانية. ( )ليس بعود لعدم متكنه من الطالق

وإذا استعمل مبا يوجب الفراق مل يضر  ,ألن الكلمات كلها موقعة للفرقة ؛يكون عائدا  
 ,واملرافعة إىل احلاكم ,املراد بالنص ما إذا سبق القذف :فقيل ,األصحاب واختلف, ( )طوله

ووقعت  ,أو قذف قبله ,أما إذا قذف بعد الظهار ,بشيء من كلمات اللعان]وأتى  ,احلاكم
واملرافعة  ,واألصح أن سبق القذف ,( )فيكون عائدا   ,بعده بالكلمات  ( )[املرافعة واإلتيان 

بل إذا أوصلها بالظهار مل يكن  ,وال يشرتط تقدم شيء من كلمات اللعان ,واملرافعة شرط
واشتغل  ,بل لو ظاهر وقذف على االتصال ,ال يشرتط سبق القذف أيضا   :وقيل. ( )عائدا  

 .( )وإن بقي أياما فيه ,مل يكن عائدا   ,وأسباب اللعان ,باملرافعة
ثم أسلم فالمذهب أنه عائد بالرجعة ال اإلسالم بل  ولو راجع أو ارتد متصالً : قوله

مث أسلم  ,أو ارتد عقب الظهار ,عقبه مث راجعها ,مث طلقها رجعيا   ,اعلم أنه إذا ظاهر بعده 
خبالف  ,واملذهب أن الرجعة عود ,( )وأحكامه فيهما ,ال خالف يف عود الظهارفيف العدة 

وقيل . ( )كان عائدا    ,أيت فيه املفارقةيت بل إن أمسكها بعد اإلسالم زمنا   ,خبالف اإلسالم
 .( )ال من فاعل راجع ,حال من فاعل ارتد ,متصال   :وقوله. ( )فيهما قوالن



 (.  4 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب ( )
 (.1/56), النجم الوهاج (1/240), الروضة ( 6/24)العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.ب)سقط من  (3)
 (1/240), الروضة ( 6/24)العزيز شرح الوجيز . وبه قال ابن حداد (4)
, الروضة ( 6/24)العزيز شرح الوجيز . الوكيل وابن هريرة, أيب وابن إسحاق, أبو قال هوب (5)

(1/240.) 
 ( 24-1/240)الروضة . الكبري اجلامع يف املزين وحكي عن سلمة, ابن قال وبه (6)
 (. 1/24), الروضة (6/243)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.6/243)العزيز شرح الوجيز . وصححه الرافعي, وحكاه عن نص األم (1)
ال, حىت ميسكها بعد الرجعة زمنا  ميكنه فيه : وقيل. نعم, ألن العود إمساك والرجعة إمساك: قيل (6)

, الروضة (6/243), العزيز شرح الوجيز (0/346 ), البيان (56 /6)التهذيب . املفارقة
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ووجبت الكفارة مث طلقها  ,يعين إذا عاد وال يسقط الكفارة بعد العود بفرقة ( )[:قوله]
فإذا جدد  ,أو فسخ النكاح مل تسقط الكفارة ,وكذا لو مات أحدمها ,أو رجعيا   ,بائنا  

ألن التحرمي حصل يف  ؛سواء حكمنا بعود احلنث أم ال ,النكاح استمر التحرمي إىل أن يكفر
ولو كانت  ,( )﴾ة  ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّافَ َتْحرِيُر َرقَ بَ ﴿: وقد قال اهلل تعاىل  ,( )النكاح األول

 .( )فاألصح أهنا ال حتل مبلك اليمني قبل التكفري ,رقيقة وحصل العود اشرتاها
وكذا لو   ,( )أو الصيام لآلية الكرمية ,أي سواء كفر بالعتق وتحريم قبل التكفير وطئ: قوله

وإن مل يقيد يف اآلية محال للمطلق على  ,ال جيوز له أن يطأها حىت يطعم ,كفر بالطعام
 .( )إىل أن يكفر وحيرم عليه الوطئ ثانيا   ,عصى ( )فلو وطئ قبل التكفري ,املقيد
 ,( )﴾ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّا﴿:ألن قوله تعاىل وكذا المس ونحوه بشهوة في األظهر: قوله

ويف الشرح أن األكثرين  ,(  )وعرب عنه يف احملرر باألوىل ,واالستمتاعات ,يشمل الوطئ



لقمان احلكيم بن حسني : لزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب, السراج الوهاج ل( 1/24)
 (.1/54), النجم الوهاج (44 )ص 

 (.45 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب ( )
 (.ب)سقط من  (2)
 (.5/452), بداية احملتاج (1/54), النجم الوهاج (1/243), الروضة (350)احملرر ص  (3)
 (.3)سورة اجملادلة آية رقم  (4)
 حترميه يتعدى فال اليمني, ملك يف يصح ال الظهار بأن: والوجه الثاين. وصححه الرافعي والنووي (5)

 (.1/243), الروضة (6/245)العزيز شرح الوجيز . إليه
 َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  َرقَ َبة   فَ َتْحرِيرُ  قَاُلوا ِلَما يَ ُعوُدونَ  مُثَّ  ِنَسائِِهمْ  ِمنْ  يُظَاِهُرونَ  َوالَِّذينَ ﴿: يشري إىل قوله تعاىل (6)

 قَ ْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتابَِعنْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  جيَِدْ  ملَْ  َفَمنْ ( 3) َخِبرير  تَ ْعَمُلونَ  مبَا َواللَّهُ  ِبهِ  تُوَعظُونَ  َذِلُكمْ  يَ َتَماسَّا
 (.4-3)سورة اجملادلة آية رقم . ﴾ِمْسِكين ا ِستِّنيَ  فَِإْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َفَمنْ  يَ َتَماسَّا َأنْ 

 [ب-352] (4)
 (.1/266), الروضة (6/266)العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.3)سورة اجملادلة آية رقم  (6)
 (.350)احملرر ص  (0 )
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 :قلت :فلذلك قال املصنف ,( )وقطع به بعضهم ,وأنه منسوب إىل اجلديد ,رجحوا اجلواز
فأشبه الوطء يف  ,ال حيل بامللك ,وألنه وطئ حمرم ,لبقاء الزوجية ؛األظهر الجواز واهلل أعلم

كقوله   ,حممول على الوطئ ,( )﴾ِمْن قَ ْبِل َأْن يَ َتَماسَّا﴿:وقول اهلل تعاىل  ,( )احليض
وفيه  ,( )ومشل كالمه االستمتاع مبا بني السرة والركبة ( )﴾مَتسوهنِمْن قَ ْبِل َأْن ﴿:تعاىل

ولكن أدلة  ,التقييد بالشهوة يقتضي اجلواز بغريها :قال الزركشي. ( )احتماالن لإلمام
 ,وكالمه قد يفهم جواز النظر بشهوة قطعا   :( )قال .( )التحرمي متنع من ذلك قطعا  

 .( )وقضية كالم غريه يقتضي طرد القولني فيه ,وختصيص اخلالف مبباشرة البشرة
 ,إذا أقت الظهار لغو :وفي قول ،مؤبداً  :وفي قول .ويصح الظهار المؤقت مؤقتاً : قوله
فاألظهر صحته  ,أو إىل سنة ,أو إىل شهر ,أو شهرا   ,يوما   ,أنت علي كظهر أمي :فقال
. (  )لشبه الطالق تغليبا   ,يصح مؤبدا   :والثاين. (  )لشبه اليمني وتغليبا   ,بلفظه عمال   مؤقتا  



, هناية (0/452 )احلاوي . ورجحه املاوردي اإلمام, وهو اجلديد, وقطع به القاضي ابن كج  ( )
 (. 1/266), الروضة (6/264), العزيز شرح الوجيز (4/504 )املطلب 

 (.5/453), بداية احملتاج (1/56)النجم الوهاج  (2)
 (.3)سورة اجملادلة آية رقم  (3)
 (.234)سورة البقرة آية رقم  (4)
 يتعلق ال حرام, وطء وألنه واحليض, الصوم فأشبه بامللك, خيل ال معىن الظهار ال حيرم؛ ألن: وقيل (5)

, هناية (0/452 )احلاوي . وهو القدمي. احلائض كوطء مقدماته؛ التحرمي يف تشاركه وال مال به
 (.6/264), العزيز شرح الوجيز (4/504 )املطلب 

 (.1/266), الروضة (4/501 )هناية املطلب  (6)
 (. 41 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (4)
 .اإلمام الزركشي (1)
 (. 46 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (6)
, العزيز شرح (63 /6), التهذيب ( 6/4)الوسيط . و حنيفة وأمحد وهو اجلديد, وبه قال أب (0 )

 (5/453), بداية احملتاج (1/243), الروضة (6/245)الوجيز 
 (.5/453), بداية احملتاج (1/243), الروضة (6/245), العزيز شرح الوجيز ( 6/4)الوسيط  (  )
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فأشبه ما إذا شبهها بامرأة ال ترحم عليه على  ,ألنه مل يؤبد التحرمي ؛لغو :والثالث
 ,وليس كذلك يف التأثيم ,وال تأثيم ,وظاهر عبارته أنه على هذا ال كفارة فيه ,( )التأبيد

 .( )قاله الزركشي ,ونفي الكفارة فيه هو املشهور
األصح عوده ال يحصل بإمساك بل بوطء في  األول أي صحته مؤقتاً  فعلى: قوله

واإلمساك حيتمل أن يكون ملا  ,ألنه ينتظر احلل بعد املدة ؛ينئذأي وحيكم بالعود ح المدة
 .( )للوصف بالتحرمي يف تلك املدة وليس خمالفا   ,بعد املدة

 ,بالوطئ اعلم أنه إذا وطئ فاألصح أنه يصري عائدا   ويجب النزع بمغيب الحشفة: قوله
. ( )إن وطئتك فأنت طالق :كما يف قوله  ,لكن إذا غابت احلشفة لزمه النزع ,فال حيرم

كما لو   ,فتحرمي ابتداء الوطء ,باإلمساك عقب الظهار يتبني بالوطئ كونه عائدا   :والثاين
وعلى الوجيهن حيرم عليه الوطء بعد  .( )قبله حيرم عليه الوطء ,إن وطئتك فأنت طالق :قال

 ,الرتفاع الظهار ؛فإذا مضت حل الوطء ,أو مبضي املدة ,بعد ذلك الوطء حىت يكفر
وإذا حصل العود  .( )ولو مل يطأ حىت مضت املدة فال شيء عليه ,وبقيت الكفارة يف ذمته

 .( )فالواجب كفارة الظهار على الصحيح ,يف الظهار املؤقت



, الروضة (6/246)ح الوجيز , العزيز شر (63 /6), التهذيب ( 6/4)الوسيط . وهو القدمي  ( )
 (.5/453), بداية احملتاج (1/243)

 (.  5 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (2)
. باآلخر الظهار نوعي ألحد إحلاقا املطلق؛ يف كالعود فيه وهو اختيار املزين, العود: والوجه اآلخر (3)

 (.1/244), الروضة (6/246)العزيز شرح الوجيز , (63 /6)التهذيب 
, (6/244)العزيز شرح الوجيز : وانظر(. 6/42)الوسيط . وهو املوافق للنص كما قال الغزايل (4)

 (.1/244)الروضة 
, (6/244), العزيز شرح الوجيز (6/42)الوسيط . خريان, والصيدالين, وغريه ابن وهو مذهب (5)

 (.1/244)الروضة 
 (.1/244), الروضة (6/244)ز شرح الوجيز العزي (6)
العزيز شرح الوجيز . التحرمي لفظ منزلة الظهار لفظ وينزل اليمني, كفارة الواجب أن: والوجه اآلخر (4)

 (.1/244), الروضة (6/244)
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فإن  ,أي لوجود اللفظ الصريح أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن :ألربعقال ولو : قوله
 .( )والعود يف حقهن مجيعا   ,ألنه وجد الظهار ؛أي على اجلديد أمسكهن فأربع كفارات

فإذا تعلقت جبماعة مل  ,ألن الظهار كلمة تقتضي خمالفتها الكفارة وفي القديم كفارة: قوله
أو  ,فعلى اجلديد لو امتنع العود يف بعضهن مبوت, ( )يقتض إال كفارة واحدة كاليمني

لوجوب  ؛يكفي العود يف بعضهن :وعلى القدمي. وجبت الكفارة بعود من عاد فيهن ,طالق
يلزمه  ,ويف تصوير املصنف تنبيه على أنه لو ظاهر من كل واحدة منهن بكلمة. ( )الكفارة

 [ أ/265] .( )زركشيقاله ال ,وبه صرح غريه ,بال خالف ,عن كل واحدة كفارة
نه يصري بظهار أل ؛ولو ظاهر منهن بأربع كلمات متوالية فعائد من الثالثة األول": قوله

فإن فارق  ,وبظهار الرابعة يف الثالثة ,يف الثانية وبظهار الثالثة عائدا   ,يف األوىل الثانية عائدا  
 بل ,شرطا  متوالية ليس  :وقوله. ( )وإال فأربع ,الرابعة عقب ظهارها فعليه ثالث كفارات

 .( )لظهور حكم التفرقة
فإن أمسكها عقب املرات  فظهار واحد وقصد تأكيداً  ة متصالً أمر اولو كرر في : قوله

ألن الكلمات املؤكد هبا كالكلمة  ؛وإن فارقها فاصح أن الكفارة ال تلزم ,فعليه كفارة
 متصال   :واحرتز بقوله. ( )لتمكنه من الفراق بدل التأكيد ؛يلزمه الكفارة :وقيل. ( )الواحدة



, هناية (3/61), املهذب (0/431 )احلاوي . ورجحه املاوردي, واإلمام, وبه قال أبو حنيفة ( )
 (.6/241), العزيز شرح الوجيز (6/42), الوسيط (4/464 )املطلب 

, العزيز (4/464 ), هناية املطلب (3/61), املهذب (0/431 )احلاوي . وبه قال مالك وأمحد (2)
 (. 6/241)شرح الوجيز 

 (.1/245), الروضة (6/241)زيز شرح الوجيز الع (3)
 (. 56 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (4)
, العزيز شرح الوجيز ( 6 /6),  التهذيب (6/42), الوسيط (4/466 )هناية املطلب  (5)

 (.1/56), النجم الوهاج (1/245), الروضة (6/246)
 (. 54 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (6)
, الروضة (6/246),  العزيز شرح الوجيز (4/464 ), هناية املطلب (0/436 )احلاوي  (4)

 (.1/56), النجم الوهاج (1/245)
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 ,ومها فيما إذا مل يكفر عن األول ,فال يقبل يف األصح ,وقصد التأكيد ,عما لو فرقه متصال  
 .( )النقضاء حكم األول بالتكفري عنه ؛فإن كفر فالثاين ظهار جديد قطعا  

تعددت الكفارات  ,آخر أي إذا أراد باملرة الثانية ظهارا   فاألظهر التعدد أو استئنافاً : قوله
تكرر حكمه   ,فإذا كرره لقصد االستئناف ,ألنه كالم يتعلق به التحرمي ؛على اجلديد

 .( )يتعدد قطعا   :وقيل. ( )واحتدت على القدمي .( )كالطالق
 ,ففارق عقب املرة األخرية ,يعين إذا قلنا بالتعدد وأنه بالمرة الثانية عائد في األولى: قوله

 ؛ال يلزم :وقيل. ( )ألنه باالشتغال بالظهار اجملدد عائد ؛فاألصح لزوم الكفارة للظهار األول
وعطفه على اخلالف  .( )فيما مل يفرع ال جنعل عائدا   ,ألن الظهارين من جنس واحد
 .( )وليس كذلك بل مها وجهان ,السابق يقتضي أن اخلالف قوالن



, الروضة (6/246),  العزيز شرح الوجيز (4/464 ), هناية املطلب (3/61)املهذب  ( )
(1/245.) 

, (51 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (2)
 (5/455)بداية احملتاج 

, هناية (3/61), املهذب (0/436 )احلاوي . وهو مذهب الشافعي, وعليه أكثر األصحاب (3)
 (.1/246), الروضة (6/210),  العزيز شرح الوجيز (4/464 )املطلب 

, (1/246), الروضة (6/210),  العزيز شرح الوجيز (4/464 )هناية املطلب . ورجحه الفارقي (4)
, (51 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب

 (.5/455), بداية احملتاج (1/56)النجم الوهاج 
, الروضة (6/210),  العزيز شرح الوجيز (4/461 ), هناية املطلب (0/436 )احلاوي  (5)

 (.1/56), النجم الوهاج (1/246)
 (.5/456), بداية احملتاج (1/60), النجم الوهاج (1/246)الروضة  (6)
 (.5/456), بداية احملتاج (1/60)النجم الوهاج  (4)
 (. 60 )لقمان احلكيم بن حسني ص : راج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالبالس (1)
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أما إذا  ,فاألظهر أنه ظهار واحد ,وال االستئناف ,ومل ينو التأكيد كرر متصال  إذا   :فرع
ويف  .( )مستقل له كفارة أو أطلق فكل مرة ظهار ,وقصد بكل مرة ظهارا   ,تفاضلت املرات

 .واهلل أعلم .( )ما مل يكفر عن األول ال يكون الثاين ظهارا   :قول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (.1/60),  النجم الوهاج (4/466 ), هناية املطلب (3/61), املهذب (0/440 )احلاوي  ( )
 (.3/61), املهذب (0/440 )احلاوي  (2)
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 ( () )كتاب الكفارة

مسيت بذلك  ,( )ألنه يغطي نعم اهلل تعاىل ؛ومنه الكافر ,وهو التغطية ,اسم من الكفر هي
ملا فيها من  ؛وحكى الرافعي عن اإلمام أن يف الكفارة معىن العبادة ,( )ألهنا تسرت الذنب

 ,( )اإلرفاق ( )[األظهر]وغرضها  ,والعقوبة ,ومعىن املؤاخذة ,وسد احلاجات ,اإلرفاق
 .( )شياء من غريهاأويدخل فيه  ,واملقصود كفارة الظهار

ألن  ؛وال يشرتط التقييد بالوجوب ,أي يشرتط النية يف الكفارة نيتها ويشترط: قوله
فإن  ,من غري تعرض للكفارة ,وال يكفي نية العتق الواجب ,الكفارات ال تكون إال واجبة

واإلطعام  ,وجيب مقارنة النية لإلعتاق ,( )كفى  أو القتل مثال   ,نوى العتق الواجب بالظهار
جواز تقدميها على  :ومقتضى النص كما قاله اإلمام البلقيين ,( )على الصحيح يف الروضة

ويف شرح املهذب عن األصحاب أن  ,( )إنه املذهب :( )وقال البندنيجي ,(  )العتق



. سرتته أي َكْفرا أكِفره الشيء كفرت قد: يقال التغطية, وهو بالفتح الَكفر من: لغة الكفارة ( )
 .(2/660) والصحاح ,(3/16 )  العرب لسان: انظر

 [ب-353] (2)
 .(1/63), النجم الوهاج (4/54 ) العروس تاج: انظر (3)

 اللغة هتذيب :انظر .بالباطل احلق سرت ألنه: وقيل. كله قلبه غطى الكفر ألن الكافر؛ مسي: وقيل
 .(4/20) قليويب وحاشية ,(4/54 ) العروس وتاج ,(66 /0 )

 (.0/200 ) اللغة هتذيب (4)
 (.ب)سقط من  (5)
 (.6/265)العزيز شرح الوجيز  (6)
 (.1/63)النجم الوهاج  (4)
, السراج الوهاج للزركشي,  (1/246), الروضة (6/263), العزيز شرح الوجيز (0/345 )البيان  (1)

 (.64 )لقمان احلكيم بن حسني ص : كتاب الكفارة, حتقيق الطالب
 (.1/246)الروضة  (6)
 (.2/464)حترير الفتاوى  (0 )
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 :قال الزركشي. ( )وظاهر النص ,وأنه الصواب ,والزكاة سواء يف جواز تقدمي النية ,الكفارة
وأشار إليه يف  ,( )فينبغي أن يكون هنا مثله ,شرطوا يف الزكاة اقرتان النية عند العزل

 .( )املهمات
 ,لتحىت لو كان عليه كفارتا ظهار وق ,أي ال جيب يف النية تعيني الكفارة ال تعيينها: قوله

فأعتق فيه بنية الكفارة  ,ولو اجتمع عليه كفارات ,فأعتق عبدين بنية الكفارة أجزأه عنهما
ولو كان  ,واإلطعام ,وكذا الصوم ,أو اختلف ,سواء أنفق جنسها ,غري واحدة منها ,وقعت

 .( )ونوى ما عليه أجزأه ,عليه كفارة فنسي سببها فأعتق
ولو ارتد من لزمته   ,أو اإلطعام دون الصيام ,وعاد يكفر باإلعتاق ,إذا ظاهر الذمي :فرع

أو باإلطعام إذا عجز  ,واملذهب أنه يكفر باإلعتاق ,مل يصح تكفريه بالصوم ,كفارة
 .( )عنه
وخصال كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة بال عيب يخل بالعمل والكسب فيجزئ : قوله

ويشرتط يف الرقبة  ,واإلطعام ,والصيام ,اإلعتاق :يعين أن خصال الكفارة ثالث صغير



 حافظا   كان. حامد أيب الشيخ أصحاب من البندنيجي, علي أبو اهلل, عبد بن احلسن: هو ( )
 .(ه  425) سنة تويف. الذخرية: تصانيفه من. املشكالت على وغّواصا للمذهب,

 .(4/305) الكربى الشافعية وطبقات ,(36 )ص  الفقهاء طبقات :انظر
 (.2/464)حترير الفتاوى  (2)
 (.0/346 )البيان : وانظر (. 46 /6)اجملموع  (3)
 (. 65 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (4)
 (.4/412)املهمات  (5)
العزيز شرح الوجيز  .التعيني من بد فال والقتل, كالظهار اجلنس, اختلف إن: حنيفة أبو وقال (6)

 (.0/346 )البيان : وانظر (. 1/210), الروضة (6/263)
: واملذهب ملكه, زوال على خرجه من ومنهم باإلجزاء, جزم من منهم. طريقان فيه: ))يقال النوو  (4)

 أيضا   يقضى ال الدين أن: االصطخري وعن. كالديون فكان الردة, قبل مستحق ألنه يكفر, أنه
الروضة ((. يقضى بأنه القطع: اجلمهور عليه الذي املذهب ولكن امللك, بزوال قلنا إن
 (.6/264)العزيز شرح الوجيز : وانظر(. 1/210)
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وصرح باإلميان  ,واخللو عن العوض ,وكمال الرق ,والسالمة ,ليجزئ عن الكفارة اإلميان
أي ال  ,( )بينا   يضر بالعمل إضرارا   ,وعبارة الروضة السالمة من كل عيب, ( )والسالمة

واخللو عن  ,رقبة أي كاملة :ويؤخذ كمال الرق من قوله. يشرتط السالمة من عيب البيع
للمطلق على  محال   ,على كفارة القتل واشرتاط اإلميان قياسا  , ( )هالعوض يأيت يف كالم

إذا كان أحد  ,وجيزئ إعتاق الصغري ,( )فال جيزئ الكافر يف شيء من الكفارات, املقيد
وإسالم الصغري بنفسه ال يصح على  ,( )أو أسلم قبل انعقاده ( )[أصليا  ]ا  أبويه مسلم

واملستحب أن يكون  :قال الروياين, فال جيزئ فال بد من تقييد كالم املصنف ,( )األصح
 .( )بالغا  
فلو لقن العجمي  ,ن يعرف معىن كلمةأويشرتط  ,تايصح إسالم الكافر جبميع اللغ :فرع

وإذا تلفظ العبد  ,ا وهو ال يعرف معناها مل حيكم بإسالمههبفتلفظ  ,الشهادة بالعربية
 .( )ليعتقه عن الكفارة ؛فال بد ممن يعرفه بلغته ,وسيده ال يعرف لغته ,باإلسالم بلغته

وأعور وأصم وأخشم وفاقد أنفه وأذنيه  ،يمكنه اتباع المشي ( )وأعرج ( )وأقرع: قوله
جزم صاحب  :وقال املصنف, ( )واالكتساب ,ألهنا ال متنع العمل ؛وأذنيه وأصابع رجليه



 ( 6/265), العزيز شرح الوجيز (4/524 ), هناية املطلب (0/464 )احلاوي  ( )
 (.1/214)الروضة  (2)
 (.5/43)مغين احملتاج  (3)
, العزيز شرح (6/41الوسيط . القتل كفارة يف إعتاق الرقبة الكافرة إال جيوز: حنيفة أبو وقال (4)

 (. 5/4), مغين احملتاج (1/64), النجم الوهاج ( 1/21) , الروضة(6/265)الوجيز 
 (.ب)سقط من  (5)
 (. 5/4), مغين احملتاج ( 1/21), الروضة (6/265), العزيز شرح الوجيز (6/44الوسيط  (6)
 (. 1/21), الروضة (6/265)العزيز شرح الوجيز . املميز إسالم يصح: االصطخري وقال (4)
 (.0/304 )حبر املذهب  (1)
 العربية حيسن مل إن صحيح, بالعجمية إسالمه: ))وقال النووي. وغريه الشامل, صاحب ذكره (6)

 (.1/212), الروضة (6/266)العزيز شرح الوجيز ((. الصحيح على أحسنها إن وكذا قطعا ,
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وإال  ,من رجل مل جيزئ ,أو اإلهبام وحدها ,احلاوي بأنه إذا قطع أصبعان من رجل واحدة
قال الشافعي يف , ( )مل يضعف نظر عينه السليمة ,املراد أعور :وقال أيضا  . ( )( )فيجزئ

ويف . ( )وال جيزئ األعمى ,( )مل جنزه ,بينا   فأضر بالعمل إضرارا   ,فإن ضعف بصرها :األم
 :رافعيقال ال. ( )مع املبالغة يف الرفع ,ومحله على من مل يسمع ,األصم قول نفاه بعضهم

 :واألخشم. فإن صح استثين من إطالق املصنف ,(  )وهو يشعر باجلزم باملنع يف هذه احلالة
وجيزئ األخرس . (  )فال جيزئ ,واحرتز برجليه عن فاقد أصابع يديه ,(  )(  )فاقد الشم



 القاموس ,( 15) ص اللغة مقايس معجم: انظر. آفة من رأسه شعر ذهب الذي هو: األقرع ( )
 .(222) ص الصحاح خمتار ,(005 /2) احمليط

 -وعرَج خلقة , ذلك كان إذا: يعرَج -وعرِج. فخمع رجله يف شيء أصابه: أي عرجَ  من: األعرج (2)
 احمليط القاموس ,(440) ص اللغة مقايس معجم: انظر. العرجان مشية مشى إذا: يعرج

 .(44 ) ص الصحاح خمتار ,(306/ )
 (. 5/4), مغين احملتاج (5/300)األم  (3)
 (.1/215)الروضة  (4)
 (.0/463 )احلاوي  (5)
 (.1/215)الروضة  (6)
 (.1/66), النجم الوهاج (4/554 )هناية املطلب : وانظر(. 5/300)األم  (4)
 (.1/66), النجم الوهاج (1/215), الروضة (4/554 )هناية املطلب  (1)
 رفع يف املبالغة مع يسمع ال كان إذا ما على نقل ما ال جيزئ, ومحل: وقيل. أنه جيزئ: حكي قول (6)

 (.1/66), النجم الوهاج (1/215), الروضة (6/300)العزيز شرح الوجيز . الصوت
 (.6/300)العزيز شرح الوجيز  (0 )
ص  املنري املصباح. وهو الذي ال يشم؛ بسبب داء يصل إىل اخليشوم, وهو أقصى األنف (  )

 (.1/66), النجم الوهاج (04 )
 (.1/215), الروضة ( 6/30)العزيز شرح الوجيز  (2 )
 الرجلني, أصابع يف احلكم أن هريرة, أيب وعن(. 4/555 )هناية املطلب . حكاه القاضي وغريه (3 )

, ( 6/30)العزيز شرح الوجيز . والرتدد املشي يف يؤثر قطعها ألن اليدين؛ أصابع يف كاحلكم
 (.1/214)الروضة 
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 ,والصحيح أهنما على حالني ,فقيل قوالن ,وعن القدمي منعه ,( )الذي يفهم اإلشارة
 .( )واملنع فيمن ال يفهما ,فاألجزاء فيمن يفهم اإلشارة

 .( )وجيزئ نضو احللق الذي يقدر على العمل ,أي جيزئ الزمن لعجزه ال زمن: قوله
وصرح  ,( )أو أحدمها ,أو اليدين ,وكذا مقطوع الرجلني ,أي ال جيزئ وال فاقد رجل: قوله

نقله  ,( )وحكى ابن املنذر فيه اإلمجاع ,وغريه بأن خلل العضو كذهابه ,الدارمي
 .( )الزركشي

 ,ألن العمل بالثلث حيتاج إىل االستعانة بأحدمها من يد ( )وبنصر ( )أو خنصر: قوله
وال جيزئ  ,( )وهو كذلك ,والبنصر من األخرى ,ويفهم منه إجزاء مقطوع اخلنصر من يد



 (.4/555 )هناية املطلب . وصححه اإلمام ( )
العزيز شرح الوجيز . اجتمعا إذا باملنع, القطع,: الوكيل بن حفص أيب عن كج ابن القاضي وحكى (2)

 (.4/555 )املطلب هناية : وانظر (. 1/215), الروضة (6/300)
لقمان : , السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب(6/266)العزيز شرح الوجيز  (3)

 (. 41 )احلكيم بن حسني ص 
املهذب : , وانظر( 35)احملرر ص ((. ومقطوع أحد األطراف األربع: ))وعبارة احملرر أعم   (4)

 (.6/266), العزيز شرح الوجيز (3/40)
 (.5/303)إلشراف ا (5)
 (.41 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (6)
 احمليط القاموس ,(2/556) الصحاح: انظر. اخلناصر واجلمع الصغرى, االصبع: اخلنصر (4)

( /546). 
 القاموس ,(6 2/5) الصحاح: انظر. البناصر ومجعه واخلنصر, الوسطى بني االصبع: البنصر (1)

 .(506/ ) احمليط
, احملرر (66 /6), التهذيب (4/554 ), هناية املطلب (3/40), املهذب (0/463 )احلاوي  (6)

 (.1/214), الروضة ( 6/30), العزيز شرح الوجيز ( 35)ص 
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 ؛أو منهما ,سواء كان القطع من إحدى اليدين ,أو الوسطى ,أو السبابة ,مقطوع اإلهبام
 .( )الن معظم العمل يتعلق هبذه الثالث

قطع أمنلتني من  أو أنملة إبهام واهلل أعلم :قلت ،أو أنملتين من غيرهما: قوله
ومينع  ,والبنصر ,فال يضر ذلك يف اخلنصر ,أصبع واحدة كفقد تلك األصبع[ ب/265]

فيختل منفعتها  ,ألهنا إمنلتان ؛وقطع أمنلة واحدة مينع اإلجزاء يف اإلهبام ,األجزاء يف غريمها
حىت لو كان مقطوع األنامل العليا من األصابع  ,ويف غريها ال يؤثر ,إذا فقدت أحدمها
 .( )األربع أجزأ إعتاقه

صرح به يف , وفيه وجه :قال الزركشي. ( )والكسب ,أي عن العمل م عاجزهر وال : قوله
زمانه يسرية  ,فيجري كالزمن ,واحرتز بالعاجز عن غريه .قال ( )وليس كما ,( )الشرح الصغري

 .( )يسرية ال تضر بالعمل
وفهم منه أنه جيزئ إذا كانت  ,لعدم حصول املقصود منه ؛ومن أكثر وقته مجنون: قوله

 ( )ونقل املصنف عن املاوردي ,( )وكذا إن استويا يف األصح ,( )وهو كذلك ,إفاقته أكثر
 .( )ألن زواله مرجو ؛أنه جيزئ املغمي عليه ( )املاوردي



 (.1/214), الروضة ( 6/30), العزيز شرح الوجيز (66 /6), التهذيب (0/462 )احلاوي  ( )
, ( 6/30), العزيز شرح الوجيز (66 /6), التهذيب (3/40), املهذب (0/463 )اوي احل (2)

 (.1/214)الروضة 
, النجم الوهاج (1/215), الروضة (6/300), العزيز شرح الوجيز (66 /6)التهذيب  (3)

(1/64.) 
 عن الكبري الشيخ إعتاق جوزوا األصحاب أن الروياين للقاضي التجربة ويف: ))قال الرافعي (4)

 يف خالف إثبات هذا ويف األصح, وهو العمل, عن عاجزا   كان إذا منعه, القفال وأن الكفارة,
 (.6/300)العزيز شرح الوجيز ((. الشيخ مطلق

 [ب-354] (5)
 (. 12 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (6)
, البيان (40 /6), التهذيب (6/46), الوسيط (4/556 ), هناية املطلب (0/463 )احلاوي  (4)

 (.1/64), النجم الوهاج (0/340 )
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فإن رجي زواله أجزأ كما  ,( )( )لكصاحب السِ   ,أي زوال مرضه ومريض ال يرجى: قوله
 .( )أفهمه
فاألصح  ,فزال مرضه ,إذا أعتق من ال يرجى برؤه فإن برأ بان اإلجزاء في األصح: قوله

أن املصنف نقل  :وحكى الزركشي, ( )ألن املنع كان بناء على ظن قد تبني خالفه ؛اإلجزاء
وكذا لو أعتق من يرجى  ,( )وهو قادح ,وقواه لعدم جزم النية ,القطع باملنع ( )عن املاوردي

 .(  )فاألصح اإلجزاء أيضا   ,ومل يزل زوال مرضه فمات
فلو اشرتى من يعتق  ,هذه مسائل كمال الرق وال يجزئ شراء قريب بنية كفارة: قوله
ألن العتق  ؛ونوى كون العتق عن الكفارة مل جيزه ,أو ورثه ,أو وهبت منه فقبله ,عليه

 .(  )جيزئ :وقيل .(  )مستحق جبهة القرابة



 (. 1/64), النجم الوهاج (4/556 )هناية املطلب ((. وهو ظاهر النص: ))قال اإلمام ( )
 (.0/463 )احلاوي  (2)
 (.1/214)الروضة  (3)
 فيهم الدم لكثرة الشباب أمراض من أنه الطب كتب ويف منه يربأ احبهص يكاد مرض ال: الِسل (4)

 (.216)املصباح املنري ص . الرئة يف حتدث قروح وهو
 (.1/64), النجم الوهاج (1/214), الروضة ( 0/34 ), البيان (0/464 )احلاوي  (5)
, ( 0/34 ), البيان (0/464 )احلاوي . وهذا ما نص عليه املاوردي, والعمراين, وغريهم (6)

 (.1/214)الروضة 
لقمان : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب. ال؛ اعتبارا  مبا ظنه املكلف: وقيل (4)

 (.1/61), النجم الوهاج (15 )احلكيم بن حسني ص 
 (.0/464 )احلاوي  (1)
  (16 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (6)

 (. 1/61)النجم الوهاج 
 (.1/214), الروضة (6/300)العزيز شرح الوجيز  (0 )
 (6/302), العزيز شرح الوجيز (0/344 ), البيان ( 4 /6)التهذيب  (  )
 (.6/302)العزيز شرح الوجيز  ,(0/344 )البيان  (2 )
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 ,( )باإلمجاع :قال الروياين. ( )أي وال جيزئ إعتاق املستولدة عن الكفارة وال أم ولد: قوله
 .( )ة العتاقة جبهة االستيالدوألهنا مستحق ,( )باإلمجاع

ألن عتقه يقع بسبب  ؛من النجوم أم ال أي سواء أدى شيئا   وذي كتابة صحيحة: قوله
ألن املكاتب كتابة فاسدة جيزء إعتاقه عن الكفارة على  ؛وقيد بالصحيحة ,( )الكتابة

فعجز  ,إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفاريت :ولو قال للمكاتب  ,( )( )املذهب
وكذا لو قال لعبده  ,ألنه حني علق مل يكن بصفة اإلجزاء ؛ومل جيز عن الكفارة ,عتق

أو  ,فأسلم  ( )[فعجز عتق ومل جيز عن الكفارة] ,إذا أسلمت فأنت حر عن كفاريت :الكافر
 .( )فخرج سليما   ,فهو حر عن كفاريت إن خرج اجلنني سليما   :أو قال

بدليل  ,ألن ملكه عليهما تام ؛أي كمضي مدة وغريه ويجزئ مدبر ومعلق بصفة: قوله
 .( )نفوذ مجيع تصرفاته



 (. 1/216), الروضة (0/343 ), البيان (40 /6), التهذيب (4/530 )هناية املطلب  ( )
, (14 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (2)

 (.1/66)النجم الوهاج 
 (. 0/343 ), البيان ( 4 /6), التهذيب (4/530 ), هناية املطلب (0/442 )احلاوي  (3)
 (.1/66)النجم الوهاج ((.خالفا  أليب ثور: ))قال الدمريي (4)
 (.1/216), الروضة (6/302)العزيز شرح الوجيز  (5)
 وليس مطلق ا, نعامل واجلمهور الشافعي أطلقه الذي: فقال( التنقيح) يف وخالف:)) قال الزركشي (6)

السراج الوهاج ((. النص عن الفاسدة يف اإلجزاء( الكتابة باب) يف الرافعي حكي فقد: قال كما
 (. 16 )لقمان احلكيم بن حسني ص : للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب

 (.ب)سقط من  (4)
 (.1/216), الروضة (6/303)العزيز شرح الوجيز  (1)
وأغرب :)), قال الزركشي(3/443), النجم الوهاج (0/345 ), البيان ( 4 /6)التهذيب  (6)

لقمان : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب((. الدارمي حبكاية وجه فيه
 (.60 )احلكيم بن حسني ص 
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 :مثاله قال ,أي إذا علقه بالصفة األوىل فلو أراد جعل العتق المعلق كفارة لم يجزه: قوله
إن دخلتها فأنت حر عن كفاريت فيعتق  :مث قال بعد ذلك ,إن دخلت الدار فأنت حر

 .( )ألنه مستحق بالتعليق األول ؛وال جيزئ عن الكفارة ,بالدخول
وبطل  ,ولو استثىن احلمل عتقا ,وعتق احلمل تبعا   ,أجزأه إذا أعتق عن الكفارة حامال   :فرع

 .( )وأجزأه عتقها عن الكفارة على املشهور ,االستثناء
إن دخلت الدار  :فلو قال ,أي ال يشرتط التنجيز وله تعليق عتق الكفارة بصفة: قوله

جزم  :وقال ابن أيب الدم. ( )فدخلها عتق عن الكفارة على املشهور ,فأنت حر عن كفاريت
ألن تقه تعلق  ؛ال عن الكفارة ,وقطع البغوي بأنه ال يعتق, ( )اإلمام يعتقه عن الكفارة

 .( )بالدخول
يعين لو كان عليه كفارتان  ذاوإعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف : قوله

من  ونصفا   ,من هذا و نصفا  , فأعتق عبدين عن كل واحدة ,أو ظهار وقتل ,عن ظهارين
فال فرق بني االجتماع  ,ألن ختليص كل منهما من الرق حاصل ؛هذا أجزأه على املذهب



 (.5/463), بداية احملتاج (6/303), العزيز شرح الوجيز ( 4 /6)التهذيب  ( )
 االستثناء فبطل التغليب, على مبين غري الكفارة عن العتق ألن جيزئه, ال أنه :قوال   املتويل وحكى (2)

العزيز شرح الوجيز : وانظر(. 1/211)الروضة . العتق مطلق خبالف البيع, به يبطل كما
(6/303.) 

, مغين (5/463), بداية احملتاج (1/40)النجم الوهاج . وحكى الدارمي فيه وجهني. وهو األصح (3)
 (.5/44)احملتاج 

 (.  6 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (4)
 (. 4 /6)التهذيب  (5)
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أو يقع عبد عن هذه  ,وهل يعتق نصف كل عبد عن كفارة كما أوقعه. ( )واالفرتاق
 .( )وجهان ,ويلغو تعرضه للتنصيف ,وعبد عن هذه ,الكفارة

ألنه إذا   ؛اً ر نصفين عن كفارة فاألصح اإلجزاء إن كان باقيهما حر سولو أعتق مع: قوله
املنع  :والثاين. ( )والتخليص من الرق ,أفاد اإلعتاق االستقالل كان الباقي حرا  

 تنزيال   ؛عليه األكثرين أن: الشامل ويف ,( )شرط غري من] اإلجزاء :والثالث. ( )( )[مطلقا  ]
وجيري . ( )( ) [النص عن حسني القاضي وحكاه األشخاص, منزلة ( )لألشقاص تنزيال  

 ,وأفهم املنع إذا كان باقيهما رقيقا   ,(  )وثلثي اآلخر ونظائرمها ,اخلالف يف ثلث أحدمها
 :وقوله] .(  )العتق إىل باقيهما فإن كان له أجزأ لسريان ,وهو كذلك إذا كان باقيهما لغريه


, احلاوي (306)خمتصر املزين ص . ف فيهإنه ال خال: وقال الشيخ أبو حامد. قاله املزين ( )
 (.1/40), النجم الوهاج (0/415 )

أوقعه, وروي  كما كفارة عن منهما واحد كل نصف يعتق أنه: -وهو األصح  –الوجه األول  (2)
أبو  عن وروي. هذه عن وعبد الكفارة, هذه عن عبد يقع أنه: والوجه الثاين .إسحاق عن أيب

, (6/305), العزيز شرح الوجيز (0/415 )احلاوي . خريان ابن وأبو علي سريج العباس ابن
 (.1/211)الروضة 

 (.1/211)الروضة . وهو األصح(. 4/534 )هناية املطلب (. 0/415 )احلاوي  (3)
 .وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب( قطعا  )يف نسخة أ  (4)
, الروضة (4/534 ), هناية املطلب (0/415 )احلاوي . خريان وابن سريج وبه قال ابن (5)

(1/211 .) 
, السراج الوهاج للزركشي, (1/211), الروضة (4/534 ), هناية املطلب (0/415 )احلاوي  (6)

 (.65 )لقمان احلكيم بن حسني ص : كتاب الكفارة, حتقيق الطالب
 (.145/ )القاموس احمليط : انظر. النصيب, والسهم, والشرك: مجع الشقص, وهو: األشقاص (4)
 .سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (1)
, (65 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (6)

 (. 1/4)النجم الوهاج 
 (.1/211)الروضة  (0 )
 (.6/306), العزيز شرح الوجيز (4/534 ), هناية املطلب (0/415 )احلاوي  (  )
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وليس كذلك  ,أن ال جيزئ  يفهم أنه لو كان باقي أحدمها فقط حرا   ,( )[إن كان باقيهما
فإنه جيزئ  ,واحرتز باملعسر عن املوسر إذا أعتق النصف. ( )قاله الزركشي ,فيما يظهر

مث ملك باقيه  ,فأعتقه عن كفارة وهو معسرولو ملك نصف عبد . ( )لسريانه إىل باقيهما
فلو مل ينو الكفارة عند إعتاق  ,كما لو أطعم يف أوقات  ,فأعتقه عن تلك الكفارة أجزأه

 .( )باقيه مل جيزئه عن الكفارة على الصحيح
فلو  ,أشار إىل خلو اإلعتاق عن شوب العوض و لو أعتق بعوض لم يجز عن كفارة: قوله

 ؛أو عشرة مل جيزئه عن الكفارة على الصحيح ,على أن يرد دينارا   ,أعتق عبده عن كفارة
ولو شرط . ( )ويسقط العوض ,ألن العتق حاصل ؛جيزئه :وقيل. ( )ألنه مل جيرد النية هلا

 ,أعتقت عبدي هذا عن كفارة بألف عليك فقبل :بأن قال إلنسان ,على غري العبد عوضا  
واألصح أنه يستحق عليه  ,وعلي كذا ففعل مل جيزئه ,أعتقه عن كفارتك :أو قال له إنسان

أعتقته عن كفاريت على ألف  :بأن يقول ,سواء تقدم يف اجلواب ذكر الكفارة ,العوض
إذا قدم الكفارة  :وقيل. ( )عن كفاريت أعتقته على أن يل عليك ألفا   :أو يقول ,عليك



 (.ب)سقط من  ( )
 (. 66 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (2)
 (. 1/4), النجم الوهاج (42 /6)التهذيب  (3)
لقمان احلكيم بن : كتاب الكفارة, حتقيق الطالب, السراج الوهاج للزركشي,  (42 /6)التهذيب  (4)

 (. 66 )حسني ص 
, (1/42), النجم الوهاج (6/301), العزيز شرح الوجيز ( 1/26), الروضة ( 0/31 )البيان  (5)

 (.5/464)بداية احملتاج 
, الروضة (6/301)العزيز شرح الوجيز . القطان, وحكاه القاضي ابن كج يف كتابه وبه قال ابن (6)

 (. 1/42), النجم الوهاج ( 1/26)
العزيز : وانظر. وهو املنصوص يف األم, وهو قول عامة األصحاب(:  0/31 )جاء يف البيان  (4)

 (.6/301)شرح الوجيز 
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 :ولو قال املعتق. ( )وعلى الصحيح يقع العتق عن الباذل والوالية ,( )وسقط العوض ,أجزأه
أعتقته  :فلو قال عقب االلتماس ,مل ينقلب جمزئا   ,عن كفاريت أرد العوض ليكون العتق جمزئا  

 .( )وأجزأه عن الكفارة ,على األلف كان ردا لكالمه ال ,عن كفاريت
 ,أي فهو من جانب املالك معاوضة فيها شبه التعليق واإلعتاق بمال كطالق به: ( )قوله

واجلواب عند  ,( )كما سبق يف اخللع  ,ومن جانب املستدعي معاوضة فيها شبه اجلعالة
أعتقه عين  :وقال اهلروي يف اإلشراف, ( )فلو تأخر عتق عن املالك ,االستدعاء على الفور

 ,على ألف أنت حر غدا   :وفائدته فيما إذا قال ,وعتق بعوض يف وجه ,بألف بيع يف وجه
 .( )وجيب املسمى ,عتق بعوض صح :وإن قلنا ,وجيب قيمة العبد ,بيع فسد :إن قلنا

أي وكان ذلك  فأعتق نفذ ولزمه العوض ،ألف ىأعتق أم ولدك عل :فلو قال: قوله
أو وعلي , أعتقها عين على ألف :ولو قال ,( )كاختالع األجنيب  ,افتداء من املستدعي

ألن املستولدة ال  ؛عنك :وقول املعتق ,عين :ولغا قوله ,أعتقها عنك نفذ العتق :فقال, ألف
ألنه التزام العوض عن  ؛أنه ال يستحق عوضا   :والصحيح, ( )تنتقل من شخص إىل شخص



, ( 1/26), الروضة (6/301)رح الوجيز , العزيز ش( 0/31 )البيان . إسحاق وبه قال أيب(  )
 (.64 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب

 (. 1/26), الروضة (6/306)العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.1/42), النجم الوهاج (1/262), الروضة (6/306)العزيز شرح الوجيز  (3)
 [أ-354] (4)
 (. 5 )انظر ص  (5)
, السراج الوهاج للزركشي,  (1/262), الروضة (6/306), العزيز شرح الوجيز (353)احملرر ص  (6)

 (. 61 )لقمان احلكيم بن حسني ص : كتاب الكفارة, حتقيق الطالب
 (. 61 )لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب (4)
, (6/53), الوسيط (353)احملرر ص : وانظر(. 1/42)النجم الوهاج . ال يلزمه العوض: وقيل (1)

 (.0 6/3)العزيز شرح الوجيز 
 (.1/262), الروضة (0 6/3)العزيز شرح الوجيز  (6)
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قال  ,فطلق ,طلق زوجتك عين على ألف :ولو قال. ( )أن حيصل العتق عنه ومل حيصل
 .( )الوجه إثبات العوض :اإلمام
 ,أي ينفذفاعتق في األصح  ،أعتق عبدك على كذا[ أ/692] :وكذا لو قال:قوله

أعتق عبدك عن  :فإن قال ,وال عين ,عن نفسك :ومراده إذا مل يقل ,ويلزمه العوض
 ,كاملستولدة  ,فاألصح أنه يستحق العوضل, أو وعلي كذا ففع ,ولك على كذا ,نفسك

 .( )ومسألة الطالق
ألنه التزم  ؛وعليه العوض ،ففعل عتق عن الطالب ،أعتقه عني على كذا :وإن قال: قوله

على اشرتاط اتصال  (ففعل)ونبه بالفاء يف  ,فهو بيع ضمين ,وانتقل امللك إليه بالعوض
 ,اجلواب كما تقدم

أعتقه عن   :فإذا قال ,ما ذكره ( )[:أحدها]ثالث صور  ,أعتق عبدك عين :وفيما إذا قال
فال  ,جمانا   :الثانية أن يقول .( )أجزأه عن كفارته ,فأجابه ,ونوى الكفارة ,أو عين ,كفاريت

بناء  ,ففي استحقاق املعتق قيمة العبد وجهان ,أن يطلق: ةالثالث .( )شيء على املستدعي
أو أثبته يقع  ,وسواء نفى العوض ,ومل يشرتط الرجوع ,ديين اقض :على اخلالف يف قوله



, (6/53)الوسيط . العوض فيثبت افتداء, الكالم باقي وجيعل عين, :قوله يلغي أنه: والوجه اآلخر ( )
 (.1/262), الروضة (0 6/3)رح الوجيز العزيز ش

 (.4/542 )هناية املطلب  (2)
ال يستحق, خبالف استدعاء إعتاق املستولدة أو الطالق؛ فإن ذلك افتداء؛ ألنه ال ميكن : وقيل (3)

, (1/263), الروضة (  6/3), العزيز شرح الوجيز (353)احملرر ص . انتقال امللك فيهما
 (.1/42)النجم الوهاج 

 .إحداها(: ب)يف  (4)
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, (0 6/3), العزيز شرح الوجيز (0/410 )احلاوي  (5)

 (. 202)لقمان احلكيم بن حسني ص : حتقيق الطالب
 (.0 6/3), العزيز شرح الوجيز (4/542 ), هناية املطلب (0/410 )احلاوي  (6)
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ال يقع عن  ,ففعل أعتقه عين جمانا   :إذا قال :( )وقال املزين. ( )العتق عن املستدعي
 .( )املستدعي

ال خالف أن العبد املعتق  ثم يعتق عليه ،واألصح أنه يملكه عقب لفظ اإلعتاق: قوله
 ,فيه أوجه ,ومىت يدخل, ( )إذ ال عتق يف غري ملك ,عن الغري باستدعائه يدخل يف ملكه

وإن حصوله للملك ال يتقدم على  ,أن العتق يرتتب على امللك يف حلظة لطيفة :( )أصحها
 .( )آخر لفظ اإلعتاق



 التقريب, صاحب رواية عن وجهان, فيه العبد؟ قيمة عليه يستحق فهل أطلق, وإن: ))قال الرافعي ( )
 وأبو اإلمام وخصص الرجوع, يشرتط ومل ديين, اقض: لغريه قال إذا فيما اخلالف على بناء وغريه؛
 كالدين, عليه ثابث حق العتق فإن كفاريت؛ عن أعتقه: قال إذا مبا البناء إذا :السرخسي الفرج
 شيء ال أنه الفرج أبو أطلق فقد عنه, وقوعه يقصد مل أو عليه عتق وال عين, أعتقه: قال إذا فأما

العزيز شرح ((. العوض تقتضي هل اهلبة أن على خترجيه -روحه اهلل قدس- اإلمام عليه, ورأى
 (.0 6/3)الوجيز 

 (.4/542 )هناية املطلب . واإلمام (2)
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق (4/542 ), هناية املطلب ( 0/41 )احلاوي  (3)

 (. 202)لقمان احلكيم بن حسني ص : الطالب
, (3 6/3), العزيز شرح الوجيز (353), احملرر ص (6/55), الوسيط (4/531 )هناية املطلب  (4)

 (.1/265)الروضة 
 (. 1/265), الروضة (3 6/3)العزيز شرح الوجيز . يخ أبو حممدوبه قال الشيخ أبو حامد, والش (5)

. باإلعتاق املالك تلفظ إذا عليه ويعتق باالستدعاء, للمستدعي امللك حيصل أنه: والوجه الثاين (6)
: الوجه الرابع .اللفظ مت إذا ويعتق اإلعتاق, لفظ يف بشروعه امللك؛ حيصل أنه: الوجه الثالث

 وذكر: ))وقال اإلمام. إسحاق أيب عن هذا وحيكى اإلعتاق متام عند معا والعتق امللك حيصل
 اللفظ آخر مع حيصل امللك أن وهو القفال, عن حكاه أنه ظين وغالب خامسا , وجها شيخي
, العزيز شرح الوجيز (6/55), الوسيط (536-4/531 )هناية املطلب (( بعده والعتق

 (.1/265), الروضة (3 6/3)
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بل يرجع  ,مل يبطل العتق,أعتق عبدك عين على كذا ففعل مث ظهر بالعبد عيب :فرع
 .( )ء عن الكفارة مل يسقط به الكفارةمينع اإلجزا مث إن كان عيبا   ,املستدعي بأرش العبد

وعياله نفقة وكسوة وسكنى  ،عن كفاية نفسه أو ثمنه فاضالً  من ملك عبداً و : قوله
 ,فإن احتاج إىل العبد للخدمة ,ألن كفارة الظهارة مرتبة لآلية ال بد منه لزمه العتق وأثاثاً 

أو كان  ,أو ضخامة ال يقدر معها على خدمة نفسه ,أو كرب أو زمانة ,بأن يكون به مرض
, فمن كان ممن خيدم نفسه ,( )فهو كاملعدوم ,ممن ال خيدم نفسه يف العادة مع الصحة

 ,مل يقدر األصحاب للنفقة :قال الرافعي. ( )لزمه اإلعتاق على األصح ,كأوساط الناس
 :ويؤيده أن البغوي قال ,( )وجيوز أن يعترب سنه ,وجيوز أن يعترب كفاية العمر ,والكسوة مدة

 .( )الصواب الثاين :قال املصنف. ( )وثوب الصيف ,يرتك له ثوب الشتاء
أي حبيث لو  عن كفايته ورأس مال ال يفضل دخليهما ( )ع ضيعةوال يجب بي: قوله

املسكن  ( )[االنتقال من] واملسكنة أشد من ,ألن االنتقال إىل الفقر ؛باعهما صار مسكينا  
ال  :إن قلنا :وقيل. ( )واجد (  )[ألنه] يلزمه :وقيل. ( )هذا هو املذهب ,املسكن املألوف



 (.1/43), النجم الوهاج (1/265), الروضة (4 6/3)العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.6/51)الوسيط . خالفا  أليب حنيفة (2)
 (1/266), الروضة (5 6/3), العزيز شرح الوجيز (353), احملرر ص (44 /6)التهذيب  (3)
 (.5 6/3)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (1/266), الروضة (5 6/3), العزيز شرح الوجيز (44 /6)التهذيب  (5)
 (.1/266)الروضة  (6)
ما : بفتح الضاد, العقار, واجلمع ضياع وضيع, كبدرة وبدر, والظاهر أن مراد الفقهاء هبا: الَضيعة (4)

, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, (036 /3)الصحاح : انظر. يستغل منه, ال ما يسكن
 (.  1/44), النجم الوهاج (  2)لقمان احلكيم بن حسني ص : حتقيق الطالب

 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (1)
, العزيز (4/556 )هناية املطلب : وانظر(. 1/264)الروضة ((. وبه قطع اجلمهور: ))قال النووي (6)

 (.5/466), بداية احملتاج (1/44), النجم الوهاج (6 6/3)شرح الوجيز 
 .ة بساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخ (0 )
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والفرق أن الكفارة هلا  ,فهنا وجهان ,يباع هناك :وإن قلنا ,فههنا أوىل ,ال يباع يف احلج
 .( )بدل

جيد  ,يعين إن كان له دار نفيسة وال مسكن وعبد نفيسين ألفهما في األصح: ( )[قوله]
 ,خيدمه وجيد بثمنه عبدا   ,أو كان له عبد نفيس ,ويفضل مثن رقبة ,يكفيه بثمنها مسكنا  

 ال فاألصح ,وإن كانا مألوفني ,( )لزمه البيع واإلعتاق إن مل يكونا مألوفني ,وآخر يعتقه
يكفيه  نعم لو كان املسكن املألوف واسعا   ,( )وجيزئ الصوم لعسر مفارقة املألوف ,يلزمه
 .( )لزمه بيعه وحتصيل رقبة ,وأمكن بيع الفاضل ,بعضه
كما   ,مل يلزمه شراءها ,يعين إذا كانت الرقبة ال حتصل إال بثمن غال بغبنوال شراء : قوله

 .( )إذا بيع املاء بثمن غال
صرح  ,بل عليه الصرب إىل وجودها بثمن املثل ,ليس املراد أنه جيوز العدول إىل الصوم :تنبيه

قال بعض  ,ويف البحر هنا لو وجد مثن الرقبة يشرتيها ,( )به املاوردي يف كتاب التيمم
خبالف احملصر إذا وجد  ,وال ينتقل إىل الصوم ,يلزمه الصرب إىل أن جيدها :أصحابنا خبراسان



, (0 2)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب ( )
 (1/44)النجم الوهاج 

 (.1/44), النجم الوهاج (6 6/3)العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.ب)سقط من  (3)
 (.5/464)بداية احملتاج ((. لزمه البيع والعتق قطعا  : ))قال ابن قاضي شهبة (4)
, بداية احملتاج (1/266), الروضة (5 6/3), العزيز شرح الوجيز (4/556 )هناية املطلب  (5)

(5/464 .) 
هناية . واملعارف األهلني وختليف البلدة مفارقة يف يظهر إمنا اجلالء ضرر فإن ذلك؛ نكلفه: وقيل (6)

 (.5 6/3), العزيز شرح الوجيز (4/556 )املطلب 
(. 1/261)الروضة ((. أعلم واهلل .الصواب وهو يلزمه, ال بأنه هوراجلم وقطع: ))قال النووي (4)

لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب: وانظر
 (5/464), بداية احملتاج (1/45), النجم الوهاج (3 2)

 (.211/ )احلاوي  (1)
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قاله  ,( )روحيتمل أنه ال يلزمه الصرب للضر  .ومل جيد اهلدي يصوم لضرر باإلحصار ,الثمن
 .( )الزركشي

  ( )ألهنا عبادة هلا بدل من غري جنسها ؛اليسار بوقت األداءوأظهر األقوال اعتبار : قوله
وقت  :والثاين. ( )والقيام والقعود يف الصالة ,والتيمم ,كالوضوء  ,فاعترب فيها حالة اآلداء

. ( )أغلظ احلالني االحتياط :والثالث. ( )ألنه حق يستوىف على جهة التطهري ؛الوجوب
ولو تكلف  ,فالصوم وإن كان معسرا   ,يومئذ ففرضه اإلعتاق فعلى األول إن كان موسرا  

 ,ولو شرع يف الصوم مث أيسر أمته. ( )املعسر اإلعتاق باستقراض وغريه أجزأه على الصحيح
ولو وجبت الكفارة على عبد . ( )فإن أعتق كان أفضل, وال يلزمه اإلعتاق على األصح

 .( )على األظهر تفريعا   ,وأيسر قبل التكفري لزمه اإلعتاق على األصح ,فعتق
يعين إذا ابتدأ بالصوم  بالهالل بنية كفارة]فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين : قوله

والتتابع يف الصوم  ,وال يضر نقصها ,باألهلة (  )[هاليل صام شهرين متتابعني ,ألول شهر



 (.0/324 )حبر املذهب  ( )
 (.3 2)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (2)
 [ب-354] (3)
 (.1/261), الروضة (1 6/3)العزيز شرح الوجيز . وهو األصح, وبه قال أبو حنيفة ومالك (4)
, السراج الوهاج (1/261), الروضة (1 6/3), العزيز شرح الوجيز (4/566 )هناية املطلب  (5)

, النجم الوهاج (4 2)لقمان احلكيم بن حسني ص : للزركشي, كتاب الظهار, حتقيق الطالب
 (.5/464), بداية احملتاج (1/45)

, النجم الوهاج (1/261), الروضة (1 6/3), العزيز شرح الوجيز (4/566 )هناية املطلب  (6)
 (.5/464), بداية احملتاج (1/45)

 (.6 6/3)العزيز شرح الوجيز . جيزئه  ال أنه :وجه التقريب صاحب رواية وعن (4)
 وهو اإلعتاق, يلزمه أنه :وجها   حممد أبو الشيخ وحكى. اجلماهري عليه الذي وهو الصحيح (1)

 (.1/266), الروضة (6 6/3)العزيز شرح الوجيز . املزين مذهب
 (.1/266)الروضة . ميلك ال العبد أن على بناء أهليته لعدم ال,: وقيل (6)
 (.ب)سقط من  (0 )
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الوطء  عصى بتقدم ,قبل متام الشهرين ,فلو وطئ املظاهر عنها ليال   ,( )واجب بنص القرآن
وجيب أن ينوي صوم الكفارة يف الليل  ,( )ولكن ال ينقطع التتابع ,الوطء على متام التكفري

عما عليه  ,فصام أربعة أشهر ,فلو كان عليه كفارة ,وال جيب تعيني جهة الكفارة ,لكل يوم
 .( )من الكفارة أجزأه

وال  ,ألن التتابع هيئة مشروطة يف هذه العبادة ؛يشترط نية تتابع في األصحوال : قوله
جيب  :وقيل ,جيب لكل يوم :فقيل ,يشرتط :والثاين. ( )جيب يف العبادات التعرض للهيئات

 .( )جيب يف أول ليلة فقط
فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهالل وأتم األول من الثالث : ( )[قوله]

مث  ,وال يضر نقصه ,ويصوم الذي يليه باهلالل ,أي يصوم بقية الشهر الذي ابتدأ فيه ثالثين
 .( )لزمه ستون يوما   ,إذا ابتدأ يف خالل شهر :ويف وجه ,( )ول من الثالث ثالثنييتمم األ

 ,وغريه ,ريأي حىت لو أفسد صوم اليوم اآلخ ويزول التتابع بفوات يوم بال عذر: ( )[قوله]
 .( )فيه قوالن وهل حيكم بفساد ما مضى أم ينقلب نفال   ,لزمه استئناف الشهرين ,وغريه



سورة اجملادلة آية رقم . يَ َتَماسَّا﴾ َأنْ  قَ ْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتابَِعنْيِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  جيَِدْ  ملَْ  َفَمنْ ﴿: قوله تعاىل ( )
(4.) 

 (.1/302), الروضة (6/323), العزيز شرح الوجيز (6/62)الوسيط . خالفا  أليب حنيفة ومالك (2)

 (. 1/30), الروضة (6/322)العزيز شرح الوجيز . فقط ليلة أول يف جتب: وقيل (3)
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, ( 1/30), الروضة (6/322)العزيز شرح الوجيز  (4)

 (.1/46), النجم الوهاج (1 2)لقمان احلكيم بن حسني ص : حتقيق الطالب
, النجم الوهاج ( 1/30), الروضة (6/322), العزيز شرح الوجيز ( 0/33 )حبر املذهب  (5)

(1/46.) 
 (.ب)سقط من  (6)
 (. 5/461), بداية احملتاج (6/323), العزيز شرح الوجيز (6/62)الوسيط  (4)
, العزيز شرح الوجيز (6/62)الوسيط . وهو مروي عن أيب حنيفة, ومال إليه بعض األصحاب (1)

 (.1/44), النجم الوهاج (6/323)
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ألن املرض ال ينايف  ؛أي ينقطع التتابع باملرض على اجلديد وكذا بمرض في الجديد: قوله
ألنه أفطر مبا ال يتعلق  ؛ال ينقطع :والثاين. ( )خبالف احليض ,وإمنا يقطعه بفعله ,الصوم

 .( )فيعذر كاحلائض ,باختياره
والوقاع يف  ,إذا صامت عن كفارة القتل ,أي ال ينقطع التتابع باحليض ال بحيض :قوله

ألن ذات  ؛بل تبين إذا طهرت, كفارة الوقاع  ( )[ايلزمه] :إن قلنا[ ب/266] ,رمضان
 .( )والنفاس كاحليض على الصحيح ,( )األقراء ال ختلو عن احليض يف الشهرين غالبا  

 ,وملنافاته الصوم كاحليض ,لعدم االختيار ؛ال ينقطع التتابع وكذا جنون على المذهبقوله 
 ,وفطر احلامل ,والفطر بالسفر, (  )كاملرض  :وقيل, ( )واإلغماء كاجلنون. ( )كاملرض  :وقيل

ونقل املصنف فيما إذا , (  )ينقطع قطعا   :وقيل ,كاملرض  :قيل ,على الولد واملرضع خوفا  
أنه ال ينقطع  :ويف جتريد احملاملي ,عن األكثرين أنه كاملرض ,على أنفسهماأفطرتا خوفا 



 (.ب)سقط من  ( )
: , السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب(354), احملرر ص (6/62)الوسيط  (2)

 (. 22)لقمان احلكيم بن حسني ص 
 (.5/46), مغين احملتاج (4/562 ), هناية املطلب (0/500 )احلاوي  (3)
 (.4/562 ), هناية املطلب (0/500 )احلاوي . وهو القدمي, واختيار املزين (4)
 .وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب( يلزمه)يف نسخة أ  (5)
 (.6/63), الوسيط (4/562 ), هناية املطلب (0/466 )احلاوي  (6)
, هناية احملتاج (5/46)مغين احملتاج . الشافعي نصوص ظاهر وهو رته,لند يقطعه؛: وقيل (4)

(4/ 0  .) 
 (.5/466), بداية احملتاج (1/41), النجم الوهاج (1/302)الروضة  (1)
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب (1/302)الروضة : وانظر(. 5/46)مغين احملتاج . وهو املعتمد (6)

 (.222)لقمان احلكيم بن حسني ص : الكفارة, حتقيق الطالب
, (5/50), مغين احملتاج (1/302)الروضة . األم يف واملنصوص املذهب, إنه: األذرعي قال (0 )

 (5/466)ج , بداية احملتا (1/41)النجم الوهاج 
 (.5/50), مغين احملتاج (1/41), النجم الوهاج (1/302), الروضة (6/63)الوسيط  (  )
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فال  ينئذوح ,والذي فيه أنه يقطع ,ما نقله يف التجريد سهو :قال الزركشي .( )قطعا  
 .( )خالف

 ,أو يدخل يوم النحر ,لو ابتدأ بالصوم يف وقت يدخل عليه رمضان قبل متام الشهرين :فرع
قال . ( )وصرح به يف احملرر .وفاء بالتتابعمل جيزئه عن الكفارة إلنشائه يف وقت يتعذر فيه ال

 .( )ويعود القوالن يف أنه يبطل أم يقع نفال   :اإلمام
ال يرجى زواله أو لحقه بالصوم  :فإن عجز عن صوم بهرم أو مرض قال األكثرون: قوله

يعين إن من مل  أو فقيراً  مشقة شديدة أو خاف زيادة مرض كفر بإطعام ستين مسكيناً 
أو خاف  ,أو حلقه من الصوم مشقة شديدة ,أو مرض ال يرجى زواله ,يستطع الصوم لكرب

. ( )جى زوالهوقيد األكثرون املرض بأن ال ير  ,( )يكفر باإلطعام لآلية الكرمية ,زيادة املرض
وهي تقتضي أهنم مل  ,( )قضية كالم األكثرين :عبارة الرافعي :قال الزركشي. ( )زواله

يف غالب الظن املستفاد من  إن كان يدوم شهرا  : وقال اإلمام والغزايل, ( )يصرحوا به
 .(  )وصححه املصنف ,( )فله اإلطعام ,أو من العرف ,األطباء

وجزم به  ,مال األكثرون إىل جواز اإلطعام لستني ,وجهان وغلبة الشهوة ,ويف السبق
ألنه ال بدل  ؛حيث ال يرتك بذلك ,وخالف صوم رمضان ,القاضي حسني للحديث



 (.1/302)الروضة  ( )
 (. 223)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (2)
 (.354)احملرر ص  (3)
 (.4/562 )هناية املطلب  (4)
 (.4)سورة اجملادلة آية رقم . ﴾ِمْسِكين ا ِستِّنيَ  فَِإْطَعامُ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  ﴿َفَمنْ : قوله تعاىل (5)
 (.5/466), بداية احملتاج (1/41), النجم الوهاج (2/102)حترير الفتاوى  (6)
 (.6/330)العزيز شرح الوجيز  (4)
 (. 226)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (1)
 (.6/64), الوسيط (4/562 )هناية املطلب  (6)
 (.1/301)الروضة  (0 )
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متليك  :واملراد ,لآلية وعرب املصنف باإلطعام تبعا   ,( () )وصحح اإلمام والغزايل املنع ,( )له
وال جيوز . ( ) ( )ا يف الزكاةكم  ,وال  التعشية بالتمر وحنوه ,فال يكفي التغدية ,متليك ستني

بأن دفع إىل مسكني واحد يف ستني  ,وإن راعى العدد يف الدفع ,أن يدفع إىل أقل من ستني
 والفقر أسوأ حاال   ,ووصف وهو املسكنة, ( )وهو الستون ,الشتمال اآلية على عدد ؛يوما  

وجيوز التصرف  ,وعبارة احملرر ستني مسكينا   ,( )فيدفع إليه بطريق أوىل ,من املسكني
 ,ووضع بني أيديهم ستني مدا   ,فلو مجع ستني ,وال جيوز النقص عن املد لواحد ,( )للفقراء

ألنا نتيقن  ؛وإن تفاوتوا مل جيزئه إال واحد ,فأخذوا بالسوية أجزأه ,خذوا ونوى كفارة :وقال
 ,أو غريهم أخذ كل واحد منهم مدا   ,أو عشرين ,فإن تيقن أن عشرة ,أن أحدهم أخذ مدا  

 .( )ولزمه الباقي ,فأكثر أجزأه ذلك العدد
وقد استحسنوا قول  ,على اهلرم من عطف العام على اخلاص (  )عطفه املرض :فائدة

 .( )قاله الزركشي ,املرض هرم عارض واهلرم مرض طبيعي ( )جالينوس



 ( .1/306), الروضة (14 /6)التهذيب . وبه قال أبو إسحاق, ومل يذكر القاضي احلسني غريه ( )

 (. 1/306)الروضة . وصححه النووي (2)
 (.6/64), الوسيط (4/543 )هناية املطلب  (3)
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق (2/102), حترير الفتاوى (3/44)املهذب  (4)

 (.1/46), النجم الوهاج (221)لقمان احلكيم بن حسني ص : الطالب
 .قوله(: ب)بعده يف  (5)
السراج الوهاج للزركشي,  : وانظر(. 1/46)النجم الوهاج  ,(6/64)الوسيط . خالفا  أليب حنيفة (6)

 (.226)لقمان احلكيم بن حسني ص : كتاب الكفارة, حتقيق الطالب
, (226)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (4)

 (.5/466), بداية احملتاج (1/46)النجم الوهاج 
 (.354)احملرر ص  (1)
 (.02 /4), هناية احملتاج (2/102), حترير الفتاوى (6/64), الوسيط (3/44)املهذب  (6)
 [أ-355] (0 )
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 ,ولو ذميا   ,جيوز صرف الكفارة إىل كافريعين ال  وال مطلبياً  و ال هاشمياً  ال كافراً : قوله
وال  ,وال إىل عبد ,وقريب ,وال إىل من يلزمه نفقته كزوجة ,كالزكاة  ,وال مطليب ,وال هامشي

 .( )واجملنون إىل الويل ,وجيوز أن يصرف للصغري ,مكاتب
وفيه  ,حلديث األعرايب الذي جامع يف هنار رمضان ,أي لكل مسكني مد اً ستين مد: قوله

فأطعم  ,( )((خذ هذا)) :فقال ,فيه مخسة عشر صاعا   ,من متر ( )أتى بعرق أن النيب 
 :ودخل يف قوله. ( )وكفارة الظهار منها ,فيخص كل مسكني مد ,عنك ستني مسكينا  



 املعرفة به اشتهرت. سنة ومخسني بتسع املسيح زمان بعد مولده كان  .القدامى األطباء أحد: هو ( )
 منهم, الثامن وهو املعلمني, الكبار األطباء خامت كان أنه األمم من كثري يف والعام اخلاص عند
 وكتاب الفرق, كتاب: مؤلفاته من. يساويه أن عن فضال   الطب صناعة يف أحد يدانيه ليس وأنه

 (.06 )ص  األطباء طبقات يف األنباء عيون: يف ترمجته انظر. الصغرية الصناعة
 (. 23)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب (2)
وخالف أبو حنيفة يف الذمي واملكاتب, وخالف أبو إسحاق يف إطعام الصغري . وهو الصحيح (3)

, النجم (2/102), حترير الفتاوى (1/306), الروضة (6/321)العزيز شرح الوجيز . الرضيع
 (.5/440), بداية احملتاج (1/10)الوهاج 

السقيفة املنسوجة من اخلوص قبل أن جيعل منها زبيال , وكذلك  : أصله -بفتح العني والراء-الَعَرق  (4)
, النهاية يف غريب (05 / )غريب احلديث للهروي : انظر. كل شيء مضفور فهو العرق

 (. 6 /2)احلديث 
: قال. هلكت: فقال  النيب إىل رجل جاء: قال هريرة رضي اهلل عنه, جزء من حديث رواه أبو (5)

: قال. ال: قال ((رقبة تعتق تستطيع)): قال رمضان, يف امرأيت على وقعت: قال ((شأنك؟ وما))
 ستني تطعم أن تستطيع فهل)): قال. ال: قال ((متتابعني شهرين تصوم أن تستطيع فهل))

 الضخم املكتل والعرق - متر فيه بعرق  النيب فأيت فجلس, ((اجلس)): قال. ال: قال ((مسكينا  
: قال نواجذه, بدت حىت  النيب فضحك منا؟ أفقر أعلى: قال ((به فتصدق هذا خذ)): قال -
 ((.عيالك أطعمه))

, ((قد فرض لكم حتلة أميانكم: )), كتاب كفارات األميان, باب قوله تعاىل(44 /1)أخرجه البخاري 
 (.6406)حديث رقم 

 (.1/10)النجم الوهاج  (6)
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وهو ال  ,وآخر نصف مد ,ما لو مات بينهم فملك واحد مدين ,ستني مدا   ستني مسكينا  
 .( )لكان أوىل مدا   مدا   :فلو قال ,جيوز
واعتبار  ,ومشلت عبارته جنس الطعام ,على كفارة اليمني قياسا   مما يكون فطرة: قوله

وال  ,( )وال اخلبز على الصحيح فيها ,وال السويق ,وال جيري الدقيق ,( )غالب قوت البلد
 .واهلل أعلم, ( )القيمة قطعا  





, (235)لقمان احلكيم بن حسني ص : السراج الوهاج للزركشي, كتاب الكفارة, حتقيق الطالب ( )
 (. 34 ), منهج الطالب ص (1/10)النجم الوهاج 

الشيخ أيب  اختيار وهو قوته, غالب من يلزمه: حربويه بن عبيد وقال أبو. وبه قال أكثر األصحاب (2)
, الروضة (6/226), العزيز شرح الوجيز (0/363 ), البيان (3/43)املهذب . حامد

(1/304.) 
, العزيز شرح الوجيز (0/363 ), البيان (3/43)املهذب  .لالقتيات مهيأ ألنه جيزئه؛: وقيل (3)

 (.1/304), الروضة (6/226)
 (.1/304), الروضة (6/226), العزيز شرح الوجيز (0/363 ), البيان (3/43)املهذب  (4)
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 كتاب اللعان
ملا فيه من اإلبعاد ابحلرمة  ؛مسي بذلك ,(1)وهو اإلبعاد ,مشتق من اللعن ,هو مصدر العن 

 ,إىل قذف من لطخ فراشه ,جعلت حجة للمضطر ,كلمات معلومة  :ويف الشرع ,(2)املؤبدة
 :رضي هللا عنه المرأة هالل بن أمية  لقوله  ؛(4)وهو ميني عند اجلمهور ,(3)وأحلق به العار



 (,13/387) العرب لسان (,2/1617) احمليط القاموس (,921) ص اللغة مقايس معجم: انظر (1)
 (.250) ص الصحاح خمتار

(, بداية احملتاج 8/85) النجم الوهاج (,182) ص الفقهاء (, حلية10/401البيان ) (2)
(5/473). 

 (.7/103(, هناية احملتاج )9/333(, العزيز شرح الوجيز )6/188التهذيب ) (3)
 (.9/333(, العزيز شرح الوجيز )15/7وقيل: هو شهادة. هناية املطلب ) (4)
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وال  ,إال هو والقسامة ,وليس يف األميان شيء يتعدد ,(1)(()لوال األميان لكان يل وهلا شأن)
 .(1)واإلمجاع ,(3)والسنة ,(2)واألصل فيه الكتاب ,ميني يف جانب املدعي إال فيهما



 ابن بشريك  النيب عند امرأته قذف أمية, بن هالل جزء من حديث ابن عباس رضي هللا عنه أن (1)
 على أحدان رأى إذا هللا, رسول اي: فقال ظهرك((, يف حد أو ))البينة:  النيب فقال سحماء,

 فقال ظهرك((, يف حد وإال ))البينة: يقول  النيب فجعل البينة, يلتمس ينطلق رجالا  امرأته
 وأنزل جربيل فنزل احلد, من ظهري يربئ ما هللا فلينزلن لصادق, إين ابحلق بعثك والذي: هالل
  النيب فانصرف الصَّاِدِقنَي﴾, ِمنَ  َكانَ   ﴿ِإنْ : بلغ حىت فقرأ أَْزَواَجُهْم﴾, يَ ْرُمونَ  ﴿َوالَِّذينَ : عليه

 منكما فهل كاذب,  أحدكما أن يعلم هللا ))إن: يقول  والنيب فشهد, هالل فجاء إليها, فأرسل
عباس  ابن قال موجبة, إهنا: وقالوا وقفوها, اخلامسة عند كانت  فلما فشهدت, قامت مث اتئب((

 اليوم, سائر قومي أفضح ال: قالت مث ترجع, أهنا ظننا حىت ونكصت, فتلكأت: عنهما رضي هللا
 خدجل األليتني, سابغ العينني, أكحل به جاءت فإن ))أبصروها,:  النيب فقال فمضت,
  من مضى ما ))لوال:  النيب فقال كذلك,  به فجاءت سحماء((, ابن لشريك فهو الساقني,

(, كتاب تفسري القرآن, ابب تفسري قوله 6/100شأن((. رواه البخاري ) وهلا يل لكان هللا كتاب
َها تعاىل: ﴿َويَْدرَأُ   (.4747اْلَعَذاَب﴾, حديث رقم ) َعن ْ

 أَْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ  أَنْ ُفُسُهمْ  ِإالَّ  ُشَهَداءُ  هَلُمْ  َيُكنْ  َولَْ  أَْزَواَجُهمْ  يَ ْرُمونَ  قوله تعاىل: ﴿ َوالَِّذينَ  (2)
 َويَْدَرأُ ( 7) اْلَكاِذِبنيَ  ِمنَ  َكانَ   ِإنْ  َعَلْيهِ  اّللَِّ  َلْعَنتَ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسةُ ( 6) الصَّاِدِقنيَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  َشَهاَدات  

َها َها اّللَِّ  َغَضبَ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسةَ ( 8) اْلَكاِذِبنيَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  َشَهاَدات   أَْرَبعَ  َتْشَهدَ  َأنْ  اْلَعَذابَ  َعن ْ  َعَلي ْ
َحِكيم  ﴾ سورة النور من  تَ وَّاب   اّللََّ  َوَأنَّ  َوَرْْحَُتهُ  َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  َفْضلُ  َوَلْواَل ( 9) الصَّاِدِقنيَ  ِمنَ  َكانَ   ِإنْ 

 (. 10( إىل آية رقم )6آية رقم )
 إىل العجالين رضي هللا عنه, عومير جاء: قال الساعدي رضي هللا عنه, سعد بن حديث سهل (3)

 سل به, أتقتلونه فيقتله, رجالا  امرأته مع وجد رجالا  أرأيت: فقال عدي رضي هللا عنه, بن عاصم
 النيب أن فأخربه عاصم, فرجع وعاهبا, املسائل,  النيب فكره فسأله, , هللا رسول عاصم اي يل
  النيب آلتني وهللا: عومير فقال املسائل, كره , عاصم, خلف القرآن تعاىل هللا أنزل وقد فجاء 

 اي عليها كذبت:  عومير قال مث فتالعنا, فتقدما, هبما, فدعا قرآان(( فيكم هللا أنزل ))قد: له فقال
 النيب وقال املتالعنني, يف السنة فجرت بفراقها,  النيب أيمره ول ففارقها أمسكتها, إن هللا, رسول
 :,به جاءت وإن كذب,  قد إال أراه فال وحرة, مثل قصريا أْحر به جاءت فإن ))انظروها 
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وللعان  ,ضرورة القذف ال لبوق ,لدفع احلد يةألن اللعان حجة ضرور  ؛قوله: يسبقه قذف
فله أن  ,أو بشبهة ,فلو وطئها يف نكاح فاسد ,(2)كما سيأيت  ,ونفي الولد ,القذف :سببان

كما قاله الرافعي يف الشرط الثامن من الركن   ,ليس هذا الولد مين :ويقول ,يرتك القذف
 .(3)الثالث

زنيت أو زنيت أو  :أوإمرأه كقوله لرجل ,أي صريح القذف لفظة الزان قوله: وصرحيه الزان
فإنه القذف  ,ومتامه أن يقول يف معرض التعبري ,(4)الشتهار ذلك عرفاا  ؛اي زان أو اي زانية

 .(5)مع متام العدد ,ليحرتز عما إذا ذكر عند القاضي بلفظ الشهادة ,شرعاا 
 ؛أما يف األوىل قوله: والرمي إبيالج حشفة يف فرج مع وصفة ابلتحرمي أو دبر صرحيان

 ,(6)ول يقبل التأويل ,فإذا قيدا يصرف إىل القذف ,فألن مطلقه يقع على احلالل واحلرام
مثله يف صورة الرمي  ,لطت أو الط بك ابختيارك وبك :مبا إذا قال ,وقيد يف الذخائر الثانية

وتقييده ابلوصف ابلتحرمي  ,فإنه ال حيل ابإلكراه قطعاا  ,وال يغين عنه قيد التحرمي ,ابلزان
لتناوله  ؛وال يكفي ذلك يف الصراحة :قال اإلمام البلقيين. (7)خمصوص ابإليالج يف الفرج



املكروه. رواه  األمر على به فجاءت عليها((. صدق قد إال أحسب فال أليتني, ذا أعني أسحم
(, كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة, ابب ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم, 9/98البخاري )

 هالل بن أمية رضي هللا عنه السابق. (. وحديث70304حديث رقم )
 (.9/333(, العزيز شرح الوجيز )5/314ذكر ابن املنذر اإلمجاع عليه . اإلشراف ) (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, 9/333(, العزيز شرح الوجيز )15/6هناية املطلب ) (2)

 (. 8/86ج )(, النجم الوها 243حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/383العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/383(, العزيز شرح الوجيز )355(, احملرر ص )6/71(, الوسيط )15/9هناية املطلب ) (4)
قال الشيخ أبو حامد, وغريه. السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان  (5)

 (. 246احلكيم بن حسني ص )
 (.8/87(, النجم الوهاج )8/311(, الروضة )6/71(, الوسيط )3/347املهذب ) (6)
(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 3/347قيده أبو إسحاق. املهذب ) (7)

 (.249الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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إذا انضم إليه ما  ,أو حائض فال ينبغي أن يعد صرحياا  ,وهي معتدة عن شبهة ,وطئ زوجته
ألنه ال يكون  ؛وإن ل يصفه ابلتحرمي ,ما الرمي ابإليالج يف الدبر فصريحأو . (1)يقتضي الزان

وجزم الرافعي  ,(2)وطب به رجل أو امرأةسواء خُ  ,لطت أو الط بك فالن :لقوله ؛إال حمرماا 
راد ترجيحه أو  ,نه صريحالصواب اجلزم أب :وقال املصنف يف الروضة ,(3)أبن اي لوطي كناية
وأراد ترجيحه من جهة  ,يةأنه كنا :وقال يف تصحيح التنبيه الصواب ,(4)من حيث الدليل

 .(6)قاله يف التحرير ,(5)املذهب
واللحن ال مينع  ,فهو قذف ,ة زنيت بفتحهاأمر أو ال ,زنيت بكسر التاء :جلقال لر  فرع

فهو قذف على  ,أو اي زاين ,أ[ اي زان/297أو قال هلا ] ,اي زانية :ولو قال له ,(7)الفهم
 .(8)املشهور

 ,(9)ألن معناه الصعود ؛إال أن يريده أي فال يكون قذفاا  قوله: وزأنت يف اجلبل كناية
 (10) [حق] واستحق ,فإن نكل حلف املدعي ,ويصدق بيمينه يف أنه ل يرد القذف

ألنه ال يستعمل مبعىن  ؛أنه قذف :فالصحيح ,زأنت يف البيت :ولو قال ,(11)القذف



 (.2/804انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.5/474(, بداية احملتاج )8/87(, النجم الوهاج )7/501(, املهمات )12/404البيان ) (2)
 (.9/335العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/311الروضة ) (4)
 (.3/472تصحيح التنبيه ) (5)
 (.2/804حترير الفتاوى ) (6)
 (.8/316(, الروضة )9/340العزيز شرح الوجيز ) (7)
(, الروضة 9/340خالفاا أليب حنيفة. وقال النووي: ))وحكي قول قدمي((. العزيز شرح الوجيز ) (8)

(8/316.) 
 (.355(, احملرر ص )6/221(, التهذيب )6/75(, الوسيط )5/313األم ) (9)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (10)
مثله((. العزيز شرح  أْحد وعن قذفاا, اجلبل, يف زأنت قوله: حنيفة أبو قال الرافعي: ))وجعل (11)

 (.6/221(. وانظر: التهذيب )8/87(, النجم الوهاج )8/316(, الروضة )9/341الوجيز )
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أنه إن ل يكن للبيت درج يصعد إليه  :وزاد املصنف. (1)قاله الرافعي ,الصعود يف البيت
 .(2)وإن كان فوجهان ,فقذف قطعاا  ,فيها

 ,(3)ألن ظاهره الصعود ؛ومثله اي زانئ ابهلمز ,أي كناية قوله: وكذا زأنت فقط يف األصح
 .(5)يفرق بني اللغوي وغريه :وقيل ,(4)صريح :وقيل

إلرادة  ؛بل يصلح فيهوذكر اجل ,للظهور فيه قوله: وزنيت يف اجلبل صريح يف األصح
اي  :ولو قال, (8)قذف من عارف اللغة دون غريه :وقيل, (7)ليس بصريح :وقيل ,(6)حمله

 :قال (9)حكاه املصنف ,أنه كناية :نص الشافعي رضي هللا عنه يف األم ,زانية يف اجلبل ابلياء
 فإن ثبت كان قوالا  ,واتبعه غريه ,(10)ونقل الفوراين أن الشافعي رضي هللا عنه نص أنه قذف

 .(11)آخر



 (.6/221(. وانظر: التهذيب )9/341العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/316الروضة ) (2)
(, التهذيب 11/108)وحممد. احلاوي  يوسف أيب قول الطيب, وهو أبو والقاضي القفال قال وبه (3)

 (8/316(, الروضة )9/341(, العزيز شرح الوجيز )6/221)
الكبري. العزيز شرح الوجيز  اجلامع يف نصه إىل نسبه اجلرجاين أْحد أاب أن الداركي وعن (4)

 (.8/316(, الروضة )9/341)
 (.8/316(, الروضة )6/221التهذيب ) (5)
(. وانظر : احلاوي 8/316(, الروضة )355احملرر ص )التلخيص.  يف القاص ابن وبه جزم (6)

(11/108.) 
 (8/316(, الروضة )6/75الوسيط ) (7)
 (8/316(, الروضة )6/75(, الوسيط )11/108وبه قال أبو الطيب بن أيب سلمة . احلاوي ) (8)
 (8/316الروضة ) (9)
قذف((. الوسيط  أنه اجلبل يف زانية اي قال لو أنه عنه هللا رضي الشافعي قال الغزايل: ))ونص (10)

(6/75.) 
 (.8/316الروضة ) (11)
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قوله: اي فاجر اي فاسق وهلا اي خبيثة وأنت حتبني اخللوة ولقرشي اي نبطي ولزوجته مل 
فإن أنكر إرادة  ,ال فالإو  ,أي إن أراد به النسبة إىل الزان كان قذفاا  أجدك عذراء كناية
 ,(2)وصرح املاوردي أنه حيلف أنه ما أراد قذفه ,(1)ألنه أعرف مبراده ؛قذف صدق بيمينه

 :للمرأة (4)قوله: قال يف التحرير. (3)واجلمهور على أنه يعزر لألذى ,ونص الشافعي رْحه هللا
ولقرشي  :وقوله. فال معىن لتفريق املنهاج .كناية أيضاا   ,وللرجل اي خبيث ,اي فاسقة ,اي فاجرة
أو اي  ,اي قرشي :ولو قال لنبيطي ,فلو قاله لعريب غري قرشي كان كذلك ,مثال ,اي نبطي

 ,صدق بيمينه ,أردت أنه نبطي اللسان أو الدار :فلو قال ,فهو كناية يف قذف أمه ,عريب
 ,ل أجدك عذراء :ومفهوم قوله لزوجته. (5)فيحد له ,وإن نكل حلف املقذوف أنه أراد نفيه

أو وجد معك  ,لست عذراء :ويف الكفاية قوله لألجنبية ,ايةأنه لو قال ألجنبية ل يكن كن
 ؛فليس يف تقييد املنهاج ابلزوج فائدة ,(6)فلو قال الزوج لزوجته فكذا يف األصح ,رجل كناية

 .(7)قاله يف التحرير ,خبالف الزوج ,بل أوىل للجزم به فيه ,ألن األجنيب كذلك
 تعريض ليس بقذف وإن نواه ،فلست بزان وحنوه وأما أان ،قوله: وقوله اي ابن احلالل

ألن النية إمنا تؤثر إذا احتمل اللفظ  ؛سواء يف ذلك حالة الغضب وغريها ,أي على األصح



(, بداية 8/88(, النجم الوهاج )8/312(, الروضة )355(, احملرر ص )6/222التهذيب ) (1)
 (.5/475احملتاج )

 (.11/101احلاوي ) (2)
, (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان9/336(, العزيز شرح الوجيز )6/222التهذيب ) (3)

 (. 256حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 ب[-355] (4)
(, السراج الوهاج للزركشي,  2/806(, حترير الفتاوى )8/312(, الروضة )6/222التهذيب ) (5)

(, 8/89(, النجم الوهاج )254كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.3371أسىن املطالب )

 (.8/89(, النجم الوهاج )8/312صريح. الروضة ) أنه القدمي عن وحكي (6)
 (.2/806حترير الفتاوى ) (7)
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 :وقيل. (1)وما يفهم منه مستنده قرائن األحوال ,وال احتمال ,املنوي وال داللة هنا يف اللفظ
 .(2)هو كناية حلصول الفهم واإلبداء

وقطع  ,أما احلكم فطريقة املراوزة ,ما ذكره من احلكم واملثال ممنوع :الزركشيقال  تنبيه:
وعليه  ,وهي الطريقة الصحيحة :قال صاحب الذخائر .نه كناية يؤثر فيه النيةالعراقيون أب

وأما املثال فإن صيغة  ,(4)ويف املطلب هي ظاهر النص. (3)يدل نص الشافعي رْحه هللا
 :كقوله  ,فالنية والتعريض أن يذكر ما ال إشعار للفظ مع إرادته ,شعر إبرادة القذفتالقذف 

 .(5)وحنومها كما قاله العراقيون ,وابرك هللا عليك ,ما أحسن وجهك
 أما كونه إقراراا  ,أو أجنبية ,أي سواء قاله المرأته قوله: وقوله زنيت بك إقرار بزان وقذف

 ,وتقدم حد القذف ,فعليه حد الزان والقذف ,بك :فلقوله وأما كونه قذفاا  ,زنيت :فلقوله
فهو املشهور كما  أما جعله قذفاا  ,وفيما ذكره نزاع ,فإن رجع سقط حد الزان دون القذف

ال يشرتط  :فإمنا يتجه إذا قلنا ,وأما جعل زنيت إقراراا  ,(7)ورواه اإلمام كناية ,(6)قاله الرافعي
 .(9)الروضة اشرتاطهصح يف واأل ,(8)التفصيل يف اإلقرار ابلزان



(, النجم الوهاج 8/313(, الروضة )355(, احملرر ص )6/222وهو األصح. التهذيب ) (1)
 (.5/476(, بداية احملتاج )8/89)

(, 8/313(, الروضة )6/222)ومجاعة, وبه قطع العراقيون. التهذيب  حامد, أبو الشيخ قال وبه (2)
 (.5/476بداية احملتاج )

 (. 258السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.15/117هناية املطلب ) (4)
 (258السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 (.9/337ح الوجيز )العزيز شر  (6)
 (.15/87هناية املطلب ) (7)
(, 261السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)

 (. 8/90النجم الوهاج )
 (.8/314الروضة ) (9)
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أما   اي زانية فقالت زنيت بك أو أنت أزين مين فقاذف وكانية :قوله: ولو قال لزوجته
فإن  ,فألنه حيتمل القذف وغريه ؛وأما كوهنا كناية ,فألنه أتى بلفظه الصريح ؛كونه قاذفاا 

 ,قرارهاويسقط عنه حد القذف إل ,رادت أهنما زنيا قبل النكاح فهي مقرة ابلزان وقاذفة لهأ
أو انئم سقط عنه حد  ,وإن أرادت أهنا زنت به قبل النكاح وهو جمنون ,(1)ولكن تعزر

أردت قذيف  :وقال ,فإن كذهبا ,وال يكون قاذفة له ,وعليها حد الزان إبقرارها ,القذف
ألنه ل  ؛وإن أرادت أين ل أزن ,فحلف فله حد القذف ,فإن نكلت ,صدقت بيمينها

أو أين ل أزن   ,فهو زان أيضاا  ,فإن كان ذلك زان ,و ال جامعين إال يف النكاح ,جيامعين غريه
وإن نكلت  ,وعليه حد القذف ,وال حد عليها ,فيصدق بيمينها ,كما ل تزن فليست قاذفة

وصورة ميينها أن حتلف أهنا ما أرادت  :وقال يف البحر. (2)واستحق حد القذف ,حلف
فإن  ,(4)أو ميينني وجهان ,واحدة وهل حيلف مييناا  ,(3)ت قذفهوأهنا ما أراد ,اإلقرار ابلزان

وإن  ,ووجب عليه حد القذف هلا ,وحد القذف ,حلفت على األمرين سقط عنها حد الزان
ويف حلفه , رادت قذفه ابلزانأو  ,أحلف الزوج أهنا أرادت اإلقرار ابلزان ,نكلت عن األمرين

ول حتد  ,ووجب عليها حد قذفه ,فإذا حلف سقط حد قذفها ,(5)أو ميينني الوجهان ,مييناا 
ال يف حق هللا  ,وإمنا كانت ميني الزوج يف حق نفسه ,ألهنا ال حتد يف الزان بيمني جيربها ؛للزان

 ففيه هذا التفصيل. ,زنيت بك :فقال ,اي زاين :ولو قالت لزوجها. (6)ا ه تعاىل



 (. 8/313القفال. الروضة ) عن الصيدالين حكاه (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/314(, الروضة )9/337العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.260الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.11/208حبر املذهب ) (3)
 واحد لكل ألن واحد. والوجه الثاين: ميينان, بشخص فيها احلق لتعلق واحدة؛ الوجه األول: مييناا  (4)

 (.11/101اآلخر. احلاوي ) حكم الفخي حكما منهما
 (.11/101الوجهان السابقان. احلاوي ) (5)
 (.11/209حبر املذهب ) (6)
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أخربت عنه ول أصرح ابمسه قاله ابن طريف  كانية اسم فاعل من كنيت عن كذا إذا فائدة:
 .(1)يف األفعال

 ,يعين يف جواب قوله اي زانية زنيت وأنت أزىن مين فمقره وقاذفة :قوله: ولو قالت
يكون  ,وأنت أزىن مين ,أان زانية :وكذا لو قالت ابتداء ,ويسقط حد القذف عن الرجل

 ,ففي كوهنا قاذفة وجهان يف الروضة ,أنت أزىن مين :ولو قالت ابتداء .(2)ومقرة ابلزان ,قاذفة
أنه   ,أنت أزىن من فالن :يف قوله (4)وصحح الرافعي :قال الزركشي .(3)من غري ترجيح

 .(5)كناية
 ,ألنه آلة ذلك العمل ؛أو دبرك ,أي وكذا قبلكقوله : وقوله زان فرجك أو ذكرك قذف 

 ,(6)كان قاذفاا ,زنيت يف قبلك  :ولو قال هلا ,شخصوإن أضيف الزان إىل مجلة  ,وهو املعىن
أما فيه فإمنا  ,وحمل ما ذكره يف غري املشكل ,(7)ألن زانه بقبله ال فيه ؛وإن قاله لرجل فكناية

مقتضى املذهب أنه   :قال يف البيان, (8)فلو اقتصر على أحدمها ,إذا مجعهما يكون صرحياا 



 (. 264السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (8/314(, الروضة )9/338العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/314حكامها القاضي ابن كج. الروضة ) (3)
 (.9/339(, العزيز شرح الوجيز )6/73وصححه الغزايل. الوسيط ) (4)
 (. 265السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
(, التهذيب 12/412(, البيان )6/75(, الوسيط )15/96(, هناية املطلب )11/129احلاوي ) (6)

 (.9/342(, العزيز شرح الوجيز )6/221)
 (. 9/342(, العزيز شرح الوجيز )6/221ذكره البغوي يف التهذيب ) (7)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 12/412البيان ) (8)

 (. 266حسني ص )
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واملصنف هنا من زايداته  ,(2)نقله الرافعي يف ابب حد القذف ,(1)كإضافته إىل اليد
 .(3)وأقرا

قوله: واملذهب أن قوله يدك أو عينك ولولده لست مين أو لست ابين كناية ولولد غريه 
 ,أو عينك ,أو رجلك ,زان يدك :مها لو قالاإحد: (4)فيه مسألتان لست ابن فالن صريح

 ,ألن املفهوم من زان هذه األعضاء اللمس ؛(5)هبفكناية على املذ ,أو عيناك ,أو يداك
وجهان اثنيهما  :وقيل .(6): )العينان تزنيان واليدان تزنيان(والنظر على ما قال  ,واملشي

إذا قال البنه الالحق به  :الثانية  .(8)زان يديك صريح على األصح :وقوله .(7)أنه صريح
إال أن يريد  ,ألمه فالنص أنه ليس قاذفاا  ,أو لست مين ,ب[ لست ابين/297] ظاهراا 

واملذهب تقرير  ,فالنص أنه قاذف ألمه ,ولو قال ألجنيب لست ابن فالن. (9)القذف



 .صريح أنه: أحدمها :وجهان فيه يكون أن: املذهب يقتضيه (: ))فالذي12/412قال يف البيان ) (1)
 واحد كل  ألن الرجل, أو املرأة من الرجل أو اليد إىل الزِ ىنَ  أضاف لو كما  كناية,  يكون أنه: والثاين
 البدن((. أعضاء كسائر  فهو زائداا, عضواا  يكون أن حيتمل منهما

 (.11/198العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/317الروضة ) (3)
 أ[-356] (4)
(. وقال النووي: 15/96املراوزة((. هناية املطلب ) به قطع الذي الصحيح, قال اإلمام: ))وهو (5)

 (.8/91(, النجم الوهاج )11/130(. وانظر: احلاوي )8/317اجلمهور((. الروضة ) قطع ))وبه
( رواه أبو 6243(, كتاب االستئذان, ابب زان اجلوارح, حديث رقم )8/54أخرجه البخاري ) (6)

 فزان حمالة, ال ذلك أدرك الزان, من حظه آدم ابن على كتب  هللا هريرة رضي هللا عنه بلفظ: ))إن
ورواه ويكذبه((.  كله  ذلك يصدق والفرج وتشتهي, متىن والنفس املنطق, اللسان وزان النظر, العني

 (, بلفظ املؤلف.7/143البيهقي يف سننه )
 (.8/92(, النجم الوهاج )8/317(, الروضة )15/96(, هناية املطلب )11/130احلاوي ) (7)
 (.11/130سريج((. احلاوي ) بن العباس أبو قال وبه عندي, الصحيح قال املاوردي: ))وهو (8)
(, النجم الوهاج 355(, احملرر ص )11/96(, احلاوي )315(, خمتصر املزين ص )5/309األم ) (9)

(8/92.) 
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وعلى املذهب إذا . (2)وأقيسهما كناية فيهما ,قوالن أحدمها صريح فيهما :وقيل .(1)النصني
أردت أنه ال  :وإن قال ,أردت أنه من زان فقاذف :فإن قال ,لست ابين يستفسر :قال

 ,واستحقت حد القذف ,فإن نكل حلفت ,صدق بيمينه إن طلبها وخلقاا  يشبهين خلقاا 
 ,فال قذف ,أردت أنه من وطء شبهة :وإن قال. (3)وله أن يالعن إلسقاطه على الصحيح

 .(4)وإن نكل فالنص أنه ترد اليمني عليها ,أردت القذف حلف :فإن قالت
يعين املالعن فليس  ,لست ابن فالن :يعين إذا قال املنفي ابللعان بلعانقوله: إال املنع 

صديق املالعن يف نسبة أمه إىل تأردت ب ,فيسأل إن قال ,ألنه حمتمل ؛بصريح يف قذف أمه
 أو أنه ال يشبهه خلقاا  ,أو أنه منفي شرعاا  ,وإن أراد أن املالعن نفاه ,فهو قاذف ,الزان

 ,(6)واستحقت احلد عليه ,وإن نكل حلفت األم أنه أراد قذفها ,(5)صدق بيمينه وخلقاا 
 .(7)فقذف على املذهب ,فإن كان بعد استلحاقه ,وحمل هذا إذا ل يستلحقه الباقي



 (.8/317(, الروضة )9/343(, العزيز شرح الوجيز )355(, احملرر ص )11/96احلاوي ) (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 8/317الروضة ) (2)

 (. 8/92(, النجم الوهاج )268سني ص )ح
(, العزيز شرح 11/90(. وانظر: احلاوي )8/318القذف. الروضة ) إلنكاره يالعن؛ ال: وقيل (3)

 (. 9/344الوجيز )
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/318(, الروضة )9/344العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (. 271) الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص
(, النجم الوهاج 9/346قال القفال: ويعزر لإليذاء, وجتديد ذكر الواقعة. العزيز شرح الوجيز ) (5)

(8/92.) 
(, النجم 9/346(, العزيز شرح الوجيز )355(, احملرر ص )6/77(, الوسيط )11/90احلاوي ) (6)

 (8/92الوهاج )
, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, (8/92(, النجم الوهاج )9/346العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (. 270حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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ليجب احلد على  ؛البد من اإلحصان يف املقذوف قوله: وحيد قاذف حمصن ويعزر غريه
فإن فقد اإلحصان  ,(1)اآلية ﴾اْلُمْحَصَناتِ  يَ ْرُمونَ  الَِّذينَ و ﴿قال هللا تعاىل:  ,القاذف

ألهنا  ؛أحسن من عبارة الكتاب ,(3)ويعزر قاذف غريه :وعبارة احملرر ,(2)فالواجب التعزير
وأخر املصنف ذكر شروط حد القاذف إىل ابب  ,(4)وليس مبراد ,تشمل من ل يقذف أحداا 

 .(5)حد القذف
 ,والبلوغ ,التكليف يشمل العقلقوله: واحملصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء حيد به 

ل حيد لكن  ,أو كافراا  ,أو عبداا  ,أو صبياا  ,فلو قذف جمنوانا  ,وأراد به هنا األولني ,واحلرية
وجارية أحد  ,كجارية الزوجة  ,ويبطل العفة عن الزان بطل وطء يوجب احلد ,لإليذاء ؛يعزر

والراجح عند املصنف رْحه هللا أن اإليالج , (6)ابلتحرمي عاملاا  ,وطئ املرهتن املرهونةو  ,األبوين
فريد عليه وطء زوجته  ,ابلتحرمي عاملاا  واملفعول إذا كان خمتاراا  ,يف الدبر يبطل حصانة الفاعل

 مرفوعاا  (8)حلديث روي عن ابن عمر ؛وإمنا اشرتط اإلسالم. (7)ألنه ال حيد به ؛يف دبرها
ومنهم من أوله  ,نعم حده على الزان إهانة له ,(9)()من أشرك ابهلل فليس مبحصن(): وموقوفاا 

يضيفه إىل حالة  ,بزان أبن يقذفه مرتداا  ,ويتصور احلد يف الكافر ,إبحصان القذف



 (.4سورة النور آية رقم ) (1)
(, السراج الوهاج 8/93(, النجم الوهاج )9/347(, العزيز شرح الوجيز )6/76الوسيط ) (2)

 .(272للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.355عبارة احملرر: ))إن ل يكن املقذوف حمصناا فليس على القاذف إال التعزير((. احملرر ص ) (3)
(, 273السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)

 (.8/93النجم الوهاج )
 (.930انظر ص ) (5)
 (.5/58(, مغين احملتاج )8/321(, الروضة )9/347العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/94(, النجم الوهاج )8/321الروضة ) (7)
 رضي هللا عنهما. (8)
 والصواب عنه رجع إنه ويقال إسحاق غري يرفعه ( وقال: ))ول4/178أخرجه الدارقطين ) (9)

 (.12/281سنن واآلاثر )موقوف(( وقال البيهقي: ))وال يصح رفعه((. معرفة ال
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إىل حال حريته إذا ويف العبد إبضافته  ,ويف اجملنون بزان مضاف إىل حال إفاقته ,(1)[إسالمه]
 .(2)الرق طرأ عليه

 ,وإسالمه ,وإن انزع يف حريته ,فذاك (3)[الصفة]إن وافق القاذف على وجود هذه  تنبيه:
وإن انزع يف . (4)وإال ففيه خالف يف ابب اللقيط ,فالقول قول القاذف ,وقد عرف ذلك

وليس على احلاكم . (5)وإال فالقاذف ,إن ل يعهد ,الصيب واجلنون فالقول قول املقذوف
خبالف البحث عن  ,(6)على القاذف على األصح تغليظاا  ,إحصان املقذوفالبحث عن 
 .(7)عدالة الشهود

أعلم أن الوطء احلرام الذي ال يوجب  قوله: ويبطل العفة بوطء حمرم مملوكة على املذهب
أن جيري يف ملك  :األول ,جيري يف ملك ميني أو نكاح أو ال يف ملك احلال ,احلد اترة

فإن قلنا  ,أو مصاهرة إذا علم التحرمي ,أو رضاع ,بنسب ,كوطء أمته احملرمة عليه  ,اليمني



 يف )ب(: اإلسالم. (1)
(, 275السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)

 (.5/58مغين احملتاج )
 يف )ب(: الصفات. (3)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 5/443الروضة ) (4)

 (. 275حسني ص )
 (. 275السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 عرضه يستباح فال ْحى جنبه ألن القاذف؛ حق يف العفة عن البحث جيب الوجه الثاين: أنه (6)

 (8/94(, النجم الوهاج )11/125والعدالة. احلاوي ) العفة بني فرق ال هذا فعلى ابالحتمال,
 املشهود حق يف جيب إمنا العدالة عن البحث أن: بينهما (: ))والفرق11/125جاء يف  احلاوي ) (7)

 يف كذلك  وليس عليه شهد من عدالة عن ابلبحث له االستظهار فجاز معصية منه تظهر ول عليه
 من إليه ندب ملا صادقاا  كان  وإن بقذفه عاص والقاذف القاذف حق يف عنها البحث ألن العفة,
 أخيه((. على السرت
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بل  ,تهلداللته على عدم عف ؛على األصح وإال فيبطل أيضاَ  ,إحصانه بوجوب احلد بطل
 .(2)فتعبريه ابملذهب منتقد ,(1)صلهاأو  كذا يف الروضة,هذا أفحش من الزان أبجنبية

يعين أن احلال  وأمة ولده ومنكوحته بال ويل يف األصحقوله: ال زوجته يف عدة شبهة 
أن جيري يف غري ملك   :وأن الثالث. كوطء زوجته املعتدة عن شبهة غريه  (3)أن جيري :الثاين

ويف اإلحرام  ,وال شهود ,كالنكاح بال ويل  ,والوطء يف النكاح الفاسد ,كوطء جارية االبن
وعدم أتبد  ,يف وطء الزوجة فلقيام امللكأما , (4)ال يبطل احلصانة فيهما على األصح

وفهم من ترجيحه  ,فأشبه ما قبله ,فألنه يثبت به النسب ؛وأما يف وطء جارية االبن, احلرمة
من طريق أوىل كوطء زوجته  ,عدمه فيما إذا كان التحرمي لعارض سريع الزوال ,عدم اإلبطال

اإلمام االتفاق على أن مقدمات ونقل . (5)وهو املذهب ,حرامأو اإل ,أو الصوم ,يف احليض
 ,واجلاهل ,بني العال بتحرميه ,وال فرق يف النكاح الفاسد ,(6)الوطء ال تقدح يف احلصانة

 .(7)ينبغي أن يكون وطء اجلاهل كالوطئ بشبهة :وقال ,نقله من زوائده عن البغوي
ألن ظهور ذلك  ؛أي عن القاذف احلد (8)زان مقذوف أي قبل أن حيد له سقط قوله: ولو

قول بعدم  :األوىل يف أو ارتد فالأو إقراره  ,ويثبت ذلك ابلبينة ,يدل على تكرره منه
بل مىت وطء  ,وال خيتص السقوط ابلزان ,(2)ابلسقوط (1)[وجه]:ويف الثانية ,(9)السقوط



 (.8/321(, الروضة )9/348العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 276السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 بعده يف )ب(: يف نكاح. (3)
 (.8/322أقرب. الروضة ) هو: الروايين وقال البطالن, إسحاق أبو واختار (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 8/322الروضة ) (5)

 (.277حسني ص )
 (.15/109هناية املطلب ) (6)
 (.8/323الروضة ) (7)
 ب[-356] (8)
(, 11/123وقيل: ال يؤثر, وهو القدمي, واختيار املزين وأبو ثور, ونقل عن ابن سريج. احلاوي ) (9)

 (.8/95النجم الوهاج )
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 ,(4)نقله يف التحرير ,(3)نص عليه يف األم واملختصر ,يسقط العفة سقط احلد حراماا  وطئاا 
نعم إن كان هناك ولد  ,مث زنت سقط عنه احلد واللعان ,وعلى املشهور لو قذف زوجته

ل يسقط على  ,أو قتل قبل استئنافه احلد ,ولو سرق املقذوف ,فله اللعان ,راد نفيهأو 
 .(5)املذهب

 ؛ولكن يعزر ,فال حيد قاذفه ,(6)أي أبداا  قوله: ومن زان مرة مث صلح مل يعد حمصنا  
 ,(8)[وحسن حاهلما] ,أو عتق العبد ,مث أسلم الكافر ,أو رقيق ,وكذا لو زان كافر ,(7)لإليذاء

فمن قذفه  ,ل يسقط حصانته ,أو جمنون ,ولو جرت صورة الزان من صيب ,ال حيد قاذفهما
وقد خيرج من ,فيستثىن من إطالقه  ,لعدم التكليف ؛ألن فعلهما ليس زان ؛بعد الكمال حد

 .(9)تعبريه ابلزان
له  :املوافق جلواب األكثرين ,هل له حتليف املقذوف أنه ل يزن ,قذف زوجته وغريها فرع:
وجيري , لةوال يسمع الدعوى ابلزان والتحليف على نفيه إال يف هذه املسأ :قالوا ,حتليفه



 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (1)
هريرة. العزيز شرح الوجيز  أيب ابن عن كج  ابن القاضي وحكاه الطيب, أيب وبه قال القاضي (2)

(9/351 .) 
 (.214(, خمتصر املزين ص )5/295األم ) (3)
 (.2/810حترير الفتاوى ) (4)
 (.8/234(, الروضة )9/352وعن ابن قطان وابن كج وجه آخر. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 ال كمن  الذنب من التائب فإن اخلالف؛ عن تسلم أراها وما عريضة, دعوى قال اإلمام: ))وهذا (6)

 كان  ما واجنرب املروءة, عادت ترك, إذا املروءة خيرم وما العدالة, وترد الذنب, متحو والتوبة له, ذنب
 عود فهذا وعدلناه, شهادته قبلنا واستربأانه, اتب ملا مث لزانه, الرجل فسقنا كنا  وإذا خرم, من فيها
 (.15/106والكمال((. هناية املطلب ) االعتدال إىل

(, 6/223(, التهذيب )6/79(, الوسيط )15/106ونسبه اإلمام إىل القاضي. هناية املطلب ) (7)
 (.8/325الروضة )

 يف )ب(: وحسنت حالتهما. (8)
 (.8/325(, الروضة )9/352(, العزيز شرح الوجيز )6/223التهذيب ) (9)
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قال يف . (1)ملقذوف أم ال كما قاله من زوائدهاخلالف سواء عجز عن إقامته البينة على زان ا
 .(2)فإن ل حيلف حلف القاذف وسقط عنه احلد وال حد على الناكل :البحر

 ,وموجب القذف لكان أحسن :ولو قال ,أي كسائر احلقوققوله: وحد القذف يورث 
وحيده  ,أم ال على األصح ,ن يكون له وارث خاصأوال فرق بني  ,(3)يورث فإن تعزيره أيضاا 

 .(4)وله العفو عنه ,اإلمام نيابة عن املسلمني
ال  له ألن عرضه ؛ال للسيدإليه فالطلب والعفو  ,إذا قذف العبد ووجب التعزير فرع:

ولو مات العبد . (5)عه إىل احلاكم ليعزره على الصحيححىت لو قذفه السيد كان له رف ,للسيد
ال على سبيل  ,أ[ السيد على األصح/298على غري السيد استوفاه ] وقد استحق تعزيراا 

 .(6)تعبري املصنف ابإلرثاإلرث فقد يرد على 
ذكره  ,فلو عفا عن بعضه ل يسقط شيء منه ,أي إذا عفا عن مجيعه قوله: ويسقط بعفو

ومات املقذوف  ,ألن من قذف مورثه ؛وال ينحصر السقوط يف العفو ,(7)الرافعي يف الشفعة



 (.8/325الروضة ) (1)
 ل أقف عليه يف حبر املذهب. (2)
(, 283للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) السراج الوهاج (3)

 (. 8/97النجم الوهاج )
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 9/354(, العزيز شرح الوجيز )356احملرر ص ) (4)

 (.8/97(, النجم الوهاج )283الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 مرة كلفه  لو يعزر كما  عزر عاد, فإن تعد, ال: له يقال بل سيده, من التعزير بطل له ليس: وقيل (5)

(, 9/355(, العزيز شرح الوجيز )6/198حاله. التهذيب ) حيتمله ال ما اخلدمة من مرة بعد
 (. 8/327الروضة )

هذا إىل الروايين. وقيل: يستوفيه األقارب. وقيل: يسقط, ونسب  والقاضي حامد, أبو ذكره الشيخ (6)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب 8/327(, الروضة )9/356القفال. العزيز شرح الوجيز )

 (283اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
( وفيه وجهان: األول: ال يسقط شيء. والثاين: يسقط عما عفا عنه 5/534العزيز شرح الوجيز ) (7)

 ويبقى الباقي.
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فلو كان من غريه استوىف اجلميع  ,ألن القذف ال مينع اإلرث ؛إن كان جائزاا  ,سقط عنه احلد
 .(1)على األصح

فيقدم  ,والقصاص ,أي بنسب لكل واحد بعضه كاملالقوله: واألصح أنه يرثه كل الورثة 
 :والثالث. (3)الرتفاع النكاح ابملوت ؛مجيعهم غري الزوجني :والثاين. (2)من يقدم يف اإلرث

 .(4)كوالية التزويج  ,ألنه لدفع العار ؛رجال العصبات فقط
كوالية   ,ولكل واحد منهم ,ألن احلد ثبت هلم ؛قوله: وأنه لو عفي بعضهم فللباقي كله

كما لو عفا بعض املستحقني عن   ,يسقط مجيعه :والثاين. (5)وحق الشفعة ,التزويج
خبالف  ,ألنه قابل للتوزيع ؛ويستويف الباقي ,يسقط نصيب العايف :والثالث. (6)القصاص
وابن آخر فله استيفاء احلد  ,فمات األب عن القاذف ,فعلى األول لو قذف أابه ,القصاص

 .(7)بتمامه
كشياع زانها يزيد مع قرينة أبن   ،مؤكدا   له قذف زوجة علم زانها أو ظنه ظنا   فصل:

 ,ن كانت حمصنةإ ,ويف لزوم احلد ,الزوج كاألجنيب يف صريح القذف وكنايتهرآمها يف خلوة 
إال  ,وال يتخلص األجنيب عن احلد ,وقد جيب عليه ,نه قد يباح له القذفوخيتص الزوج أب

وجيب عليها به  ,ويتخلص الزوج ابللعان أيضاا  ,أو إبقرار املقذوف ,ببينة على زان املقذوف
ألن هللا  ؛له قذفها زالزوج أهنا زنت أبن رآها تزين جافمىت تيقن  ,وهلا دفعه بلعاهنا ,حد الزان



(, السراج الوهاج للزركشي,  8/326(, الروضة )9/355(, العزيز شرح الوجيز )6/80الوسيط ) (1)
 (. 285كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.8/326(, الروضة )9/354(, العزيز شرح الوجيز )10/407(, البيان )6/80الوسيط ) (2)
 (. 9/354سريج. العزيز شرح الوجيز ) ابن عن وحيكى (3)
 (.8/326(, الروضة )9/354(, العزيز شرح الوجيز )10/407(, البيان )6/80الوسيط ) (4)
(, العزيز شرح 6/198(, التهذيب )6/80(. وانظر: الوسيط )8/326وهو الصحيح. الروضة ) (5)

 (. 9/355الوجيز )
(, التهذيب 6/80. وانظر: الوسيط )(8/326قال النووي: ))وهو ضعيف((. الروضة ) (6)

(6/198 .) 
 (.8/326(, الروضة )9/355(, العزيز شرح الوجيز )6/198(, التهذيب )6/80الوسيط ) (7)
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 هَلُمْ  َيُكنْ  َولَْ ﴿يف حالة جيوز أن يشهد فيها غري الزوج بقوله تعاىل:  ,لقذفتعاىل أابح له ا
 مؤكداا  وكذا إن ظن زانها ظناا  ,وذلك إمنا يكون عند حتقق الزان ,(1)﴾ أَنْ ُفُسُهمْ  ِإالَّ  ُشَهَداءُ 
يف  معهاا ن رآه أو انضمت إليها قرينة أب ,يزين هبا أو استفاض أن فالانا  ,أو خرب ثقة ,إبقرارها

وهذه األسباب تعترب  ,إن ل يكن هناك ولد ,جيوز له القذف ,أو رآه خيرج من عندها ,خلوة
ببيان السبب الذي بين عليه النيب  ,فال يكلف يف الظاهر ,فيما بينه وبني هللا تعاىل, للجواز

 .(3)رممسكها ل حيأولو  ,ويفارقها بغري اللعان ,واألوىل أن يسرت عليها ,(2)قاله الرافعي
وال  ,ألن ترك النفي يتضمن االستلحاق ؛قوله: ولو أتت بولد علم أنه ليس منه لزمه نفيه

فإن تيقن  ,(5)وفيه وجه ,(4)كما ال جيوز نفي من هو منه  ,جيوز له استلحاق من ليس منه
أو  ,جلواز أن يكون الولد من زوج قبله ؛وإال فال يقذفها ,والعن ,مع ذلك أهنا زنت قذفها

 .(6)من وطء شبهة
أو فوق أربع سنني  (7)[الوطء]ه لدون ستة أشهر من تقوله: وإمنا يعلم إذا مل يطأ أو ولد

ولدون أربع  ,أي ألكثر من ستة أشهر من وطئه إايهاملا بينهما   تهفلو ولد ,أي من الوطء
فأتت بولد لدون ستة أشهر  ,وكذا إن استربأها ربئ حبيضة حرم النفيستيومل  ,سنني منه

وقد روى النسائي: . (8)وال عربة بريبة جيدها يف نفسه ,ل حيل له النفي ,من وقت االسترباء


 (.5سورة النور آية رقم ) (1)
 (. 9/357العزيز شرح الوجيز ) (2)
, حتقيق (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان8/98(, النجم الوهاج )8/328الروضة ) (3)

 (.294الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/100(, النجم الوهاج )2/811(, حترير الفتاوى )356(, احملرر ص )6/83الوسيط ) (4)
(, السراج 10/352(, حبر املذهب )6/83أنه ال يوجب اللعان, نقل عن اإلمام. الوسيط ) (5)

 (. 295احلكيم بن حسني ص ) الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان
 (.8/328(,  الروضة )9/358العزيز شرح الوجيز ) (6)
 يف )ب(: وطء. (7)
(, السراج 8/329(, الروضة )9/359(, العزيز شرح الوجيز )356(, احملرر ص )6/83الوسيط ) (8)

 (. 298الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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وفضحه على رؤوس اخلالئق  ,احتجب هللا منه ,وهو ينظر إليه ,رجل جحد ولده (1))أميا
 .(2)يوم القيامة(

ألن االسترباء  ؛يف األصح قوله: وإن ولد به لفوق ستة أشهر من االسترباء حل النفي
وتبع  ,(3)ألن احلامل قد ترى الدم ؛واملستحب أن ال ينفيه ,على أنه ليس منه ,أمارة ظاهره

جيب تقييده مبا إذا كانت هناك  :قال الزركشي. (5)والشرح الصغري ,(4)يف تصحيح هذا احملرر
ونص األم صريح  .(6)ال يبيح ذلك قطعاا  ,وإال فمجرد االسترباء من غري هتمة ,هتمة الزان

فإن ل ير  ,بل لزمه ,جاز النفي ,أن رأى بعد االسترباء القرينة املبيحة للقذف :والثاين. (7)به
 :والثالث. (10)وهو املعتمد :قال يف التحرير. (9)وصححه يف أصل الروضة ,(8)ل جيز ,شيئاا 

تبع  :(12)وقال أيضاا . (11)وال جيب حبال لالحتمال ,سواء وجدت قرينة أم ال ,جيوز النفي


 أ[-357] (1)
(, 3481(, كتاب الطالق, ابب التغليظ يف نفي الولد, حديث رقم )6/179سنن النسائي ) (2)

 (.2/220مسلم. املستدرك ) شرط على صحيح حديث وقال احلاكم: هذا
(, النجم الوهاج 9/359(, العزيز شرح الوجيز )6/83(, الوسيط )15/134هناية املطلب ) (3)

(8/101.) 
 (.356احملرر ص ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم 2/812حترير الفتاوى ) (5)

 (.8/101(, النجم الوهاج )299بن حسني ص )
 (. 300السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.5/312األم ) (7)
(, النجم الوهاج 9/359(, العزيز شرح الوجيز )6/83وصححه الغزايل والرافعي. الوسيط ) (8)

(8/101.) 
 (.8/329الروضة ) (9)
 (.2/812حترير الفتاوى ) (10)
(  النجم الوهاج 8/329(, الروضة )9/359(, العزيز شرح الوجيز )6/83الوسيط ) (11)

(8/101.) 
 أي صاحب التحرير. (12)
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أن  (3)والصحيح يف زوائده ,(2)والشرح ,(1)املنهاج يف اعتبار هذه املدة من االسترباء احملرر
فإذا ولدت  ,ألن مستند اللعان زانه ؛من حني يزين  الزاين هبا ,االعتبار يف الستة األشهر

 ,تيقنا أنه ليس من ذلك الزان ,وألكثر من ستة من االسترباء ,لدون ستة أشهر من حني زان
عن اإلمام البلقيين رْحهم هللا تعاىل  وذكر فيه حبثاا  ,(4)وال جيوز النفي ,فيصري وجوده كقدمه

 .(5)وإايان
ألن املاء قد يسبق من غري أن حيس  ؛على الصحيحأي النفي  قوله: ولو وطء وعزل حرم

 :(9)والعزل ,(8)فيعتربه ابلصحيح منتقد قاله الزركشي ,(7)للنفي وجعله الغزايل حموراا  ,(6)به
فله النفي  ,أو فيما دون الفرج ,ولو جامع يف الدبر ,(10) النزع وقت اإلنزال قاله البندنيجي

 .(12)(11)[األصح]على 



 (.356احملرر ص ) (1)
 (. 9/359العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 8/329الروضة ) (3)
(, التهذيب 15/134وصححه أيضا  القاضي احلسني, واإلمام, والبغوي, واملتويل. هناية املطلب ) (4)

 (.2/811(, حترير الفتاوى )329 /8(, الروضة )6/230)
 (.2/811حترير الفتاوى ) (5)
(, العزيز شرح 6/231إذا احتاط به كأن ل يطاا, وحكي عن مالك. التهذيب ) وقيل: جيوز؛ ألنه (6)

 (.8/329(, الروضة )9/360الوجيز )
 (.6/83الوسيط ) (7)
 (. 301السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)
ص  التنبيه ألفاظ حترير: انظر. الفرج يف ينزل وال نزع, اإلنزال, قارب فإذا جيامع, أن هو: العزل (9)

(253). 
 (. 301السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (10)
 يف نسخة أ )الصحيح( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (11)
, النجم الوهاج (8/329(, الروضة )9/360وقيل: ليس له النفي. العزيز شرح الوجيز ) (12)

(8/102.) 
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لستة أشهر من  تهأي أبن ولد قوله: ولو علم زانها واحتمل كون الولد منه ومن الزان
وقد أمر  ,لقيام االحتمال بكون العلوق من كل منهما ؛حرم النفيودون أربع سنني  ء,الوط

  (2)[حجة] ألن اللعان ؛وكذا القذف واللعان على الصحيح ,(1)إبحلاق الولد ابلفراش
فال فائدة  ,لئال حيدث ولد على الفراش امللطخ ,والفرقة حيث ال ولد ,ضرورية لدفع النسب
ويف  :قال املصنف. (3)كذا صححه الرافعي  ,والفراق ممكن ابلطالق ,له مع حصول الولد

لزمه نفيه  ,ورأى فيه شبه الزاين ,أبن كان يعزل ,أن غلب على ظنه أنه ليس منه :املهذب
ول  ,إذا وطئ :ويف احلاوي ,(5)(4)وإن ل يغلب على ظنه ل ينفه ,يعين بعد قذفه ,ابللعان
وأما الولد فإن ظن أنه  ,واإلمساك ,بني اللعان بعد القذف ,ورآها تزين فهو ابخليار ,يستربأ

وإن ل يظن أحد األمرين جاز تغليب حكم  ,أو أنه منه ل جيز نفيه ,ليس منه نفاه يف احلال
 :قال الزركشي. (8)وهذا هو القياس اجلاري على قاعدة الباب :قال النووي. (7)(6)[الشبه]

 .(9)عن أن يكون هو الصحيح فضالا  ,يف املذهب اثبتاا  ليس االمتناع وجهاا 
قوله: اللعان قوله أربع مرات أشهد ابهلل أين  قده لثمرة اللعان وصفته وأحكامه.ع فصل

وأما اعتبار تسمية  ,(10)أما اعتبار العدد فلآلية ملن الصادقني فيما رميت به هذه من الزان
أو ْحل  ,أما لو التعن لنفي الولد ,وهذا إذا قذفها ابلزىن ,فألنه احمللوف عليه ؛ما رماها به

وهذا الولد منه ال  ,هذه من إصابة غريي هلا على فراشي ,فيما رميت به :فيقول ,بال قذف


 (,9/361العزيز شرح الوجيز ) (1)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (2)
 (.9/361وهو حمكي عن العراقيني والقاضي احلسني. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/331الروضة ) (4)
 (.3/82املهذب ) (5)
 يف )ب(: السنة. (6)
 (.11/18احلاوي ) (7)
 (.8/331الروضة ) (8)
 (. 304السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
 (.6سورة النور آية رقم ) ﴾.الصَّاِدِقنيَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  َشَهاَدات   أَْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  قال تعاىل: ﴿َفَشَهاَدةُ  (10)
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 ,وهو املنقول يف التتمة ,(3)والشرحني اعتبار زوجيت مع اإلشارة ,(2)وظاهر الروضة ,(1)مين
. (5)يف الروضة وأصلها وال حيتاج مع ذلك إىل امسها على األصح ,(4)وتعليق البندنيجي

وكالم اجلمهور  ,(6)وهو ظاهر النص ,ب[ اجلمع بني االسم واإلشارة/298جيب ] :وقيل
 .(7)قاله الزركشي ,لبنائه على التغليظ

إن كان يف نكاحه  ,أي عن سائر زوجاته قوله: فإن غابت مساها ورفع نسبها مبا مييزها
والنسب  ,وقد يشعر هذا ابالستغناء بقوله زوجيت عن االسم  :(9)[الرافعي]قال  .(8)غريها

فإن ل  ,إن صح ذلك فشرطه علم احلاكم هبا :قال ابن الرفعة. (10)إذا ل يكن حتته غريها
 .(11)كما ال يسمع الدعوى على جمهول  ,فالقياس أنه ال يكفي قطعاا  ,يعرفها



(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب 8/350(, الروضة )6/209(, التهذيب )11/88احلاوي ) (1)
 (.8/103(, النجم الوهاج )305اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.351-8/350الروضة ) (2)
(, 9/394يز )أي: العزيز شرح الوجيز, والشرح الصغري, وكالمها للرافعي. انظر: العزيز شرح الوج (3)

 (.8/103النجم الوهاج )
انظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (4)

 (.5/63(, مغين احملتاج )8/103(, النجم الوهاج )306)
 (.8/351(, الروضة )9/394العزيز شرح الوجيز ) (5)
 به فيما رميت الصادقني ملن إين ابهلل (: ))أشهد309-5/308يشري إىل نص الشافعي يف األم ) (6)

 إليها((. ويشري فالن بنت فالنة زوجيت
 (.306السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
 (. 8/104(, النجم الوهاج )8/351(, الروضة )2/814(, حترير الفتاوى )10/450البيان ) (8)
 يف )ب(: ابن الرفعة. (9)
 يف كان  إن زوجاته, سائر عن تتميز ما قدر نسبها يف يرفع أنه: حامد أيب الشيخ تعليق ويف (10)

 (. 9/394غريها. العزيز شرح الوجيز ) نكاحه
للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص انظر: السراج الوهاج  (11)

 (. 2/814(, حترير الفتاوى )307)
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ما رماها به من الزان وإن كان قوله واخلامسة أن لعنة هللا عليه إن كان من الكاذبني في
 ولد ينفيه ذكره يف الكلمات فقال وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زان ليس مين

 ,كنت  :ويف قوله ,على :يف قوله ,والذي أييت يف اخلامسة ضمري املتكلم ,أي إن كان حاضراا 
بني  ,وأفهم أنه ال بد من اجلمع ,لكن أتى املصنف يف املوضعني بنظم اآلية ,املرأةوكذلك 

فالذي حكاه  ,من زان :فإن اقتصر على قوله ,وفيه خالف ,(1)[مين]وليس  ,زان :قوله
وصححه  ,(3)وحكى عن تصحيح البغوي االكتفاء به ,(2)الرافعي عن كثريين أنه ال يكفي

واتفقا يف االقتصار على  ,(5)وجزم املصنف بتصحيحه يف أصل الروضة ,(4)يف الشرح الصغري
ولو أغفل ذكر  ,الحتمال إرادة عدم الشبه ؛على تصحيح عدم االكتفاء ,ليس مين :قوله

 .(6)احتاج إىل إعادة اللعان لنفيه ,الولد يف بعض الكلمات اخلمس
 ؛إن كان رماها بهقوله: وتقول هي أشهد ابهلل أنه ملن الكاذبني فيما رماين به من الزان 

بل ما وقع عليه لفظه كما  ,ل يقل ذلك (7)فإن أراد النفي من غري قذف ,ف عليهألنه احمللو 
 .(8)سبق

فيه اقتصر يف الروضة  قوله: واخلامسة أن غضب هللا عليها إن كان من الصادقني
وهو  :قال الزركشي. (2)وعبارة غريها بزايدة من الزان ,(1)رماين به على فيما (9)[وأصلها]



 يف )ب(: كذلك. (1)
 (. 9/395العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/395(, العزيز شرح الوجيز )6/109وصححه الرافعي. التهذيب ) (3)
 (.2/814حترير الفتاوى ) (4)
 (.8/351الروضة ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/351(, الروضة )9/395العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (. 309الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 ب[-357] (7)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, 9/395(, العزيز شرح الوجيز )6/100الوسيط ) (8)

 (.8/104(, النجم الوهاج )310) حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص
 سقط من )ب(. (9)
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وال حيتاج هي  ,(5)كما ذكر يف جانبها  (4)[غائباا و  حاضراا ]والقول يف تعريفه  ,(3)ظاهر النص
 .(6)ولو تعرضت له ل يضر ,ألن لعاهنا ال يؤثر فيه ؛إىل ذكر الولد على الصحيح

 :وصواب العبارة لفظ ,أو أوىل ابهلل ,أي كأقسمقوله: ولو بدل لفظ شهادة حيلف وحنوه 
أي ابن ذكر  لعن وعكسهبأو غضب  ,(7)ألن الباء تدخل على املرتوك ؛حلف بشهادة
قبل متام الشهادات مل يصح  ,واللعن ,أي الغضب أو ذكرا   ,اللعن واملرأة ,الرجل الغضب

وال يف االقتصار على  ,يف إبدال الغضب ابللعن يصح قطعاا  ال :وقيل. (8)لإلتباع يف األصح
فيؤثر  ,ويشرتط املواالة بني الكلمات اخلمس على األصح. (9)أي ملن الصادقني ,ابهلل

 .(10)الفصل الطويل
فلو  ,قل أشهد ابهلل إىل آخرها :أي فيقول قوله: ويشرتط فيه أمر القاضي وتلقني كلماته

قال . (11)واليمني ال يعتد هبا قبل استحالف القاضي ,ألن اللعان ميني ؛ابتدأ به ل يعترب



 (.8/351(, الروضة )9/395العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 6/211(, التهذيب )6/100الوسيط ) (2)
 (. 311السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 يف )ب(: غائباا أو حاضراا. (4)
 (, 9/395العزيز شرح الوجيز ) (5)
 وهذا: فتقول الولد, تذكر أهنا: ضعيفاا  وجهاا  حكى القفال أن: الروايين للقاضي اجلوامع مجع ويف (6)

 (.9/395ويتقايالن. العزيز شرح الوجيز ) اللعان ليستوي ولده, الولد
 (.8/104(, النجم الوهاج )2/815حترير الفتاوى ) (7)
 (.6/211(, التهذيب )6/100الوسيط ) (8)
 املرأة؛ ويف. األغلظ إىل فلعدوله الزوج, يف أمَّا. وقطع به العراقيون, وصاحب التتمة. وقيل: جيوز (9)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب 9/396(, العزيز شرح الوجيز )6/101الوسيط ) .للمعىن نظراا 
 (. 312ني ص )اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حس

(, السراج 6/211(, التهذيب )6/101الكالم. الوسيط ) آبخر الغرض حلصول وقيل: اجلواز؛ (10)
 (.312الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (8/352(, الروضة )9/396العزيز شرح الوجيز ) (11)
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 ,فإن األظهر جواز التحكيم فيه ,كان ينبغي أن يقول ومن يف معناه ليدخل احملكم  :الزركشي
 :م قالواهألن العراقيني وغري  ؛والسيد ,مبا إذا كان لدرء احلد ,للمتويل وقيده ابن الرفعة تبعاا 

 (2)وقضية عطفه التلقني على األمر ,(1)كما حيدمها  ,وأمته إذا زوجها منه ,يالعن بني عبده
 .(4)وقد اقتصر عليه يف الروضة ,(3)بل األمر هو التلقني ,وليس كذلك ,متغايران

 ,(5)ألن لعاهنا إلسقاط احلد وإمنا جيب عليها بلعانه ؛قوله: وأن يتأخر لعاهنا عن لعانه
 .(6)بل جيوز أن يالعن يف يوم وهي يف غد ,ال يشرتط املواالة بينهما أبنه ي:الدارموصرح 

والنكاح  ,عأي إذا ل ميكن زوال خرسه كالبي أخرس إبشارة مفهمة أو كتابةقوله: ويالعن 
وإن أمكن زواله  ,(7)وابلكتابة وحدها ,أنه يصح لعانه ابإلشارة وحدها :واملذهب ,والطالق

 .(8)فاألصح أنه ينتظر ثالثة أايم فقط
ألن اللعان إما أن  ؛أي سواء كان حيسن العربية أم ال على األصح قوله: ويصح ابلعجمية

يف تصحيحه  (9)وتبع الرافعي ,ومها ابللغات سواء ,يغلب فيه معىن اليمني أو الشهادة



-315السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (.5/65(, مغين احملتاج )316

 بعده يف )ب(: أهنما. (2)
 (.7/115(, هناية احملتاج )5/65مغين احملتاج ) (3)
 (.8/352الروضة ) (4)
(, 9/396بلعاهنا. العزيز شرح الوجيز ) االبتداء جيوز أنه: هللا رْحهما ومالك حنيفة أيب وعن (5)

 (.8/352الروضة )
 (.5/65مغين احملتاج ) (6)
 ألنه أيضا؛ الرجل لعان يصح ل خرساء, املرأة كانت  لو: قال حىت يصحان ال: حنيفة أبو وقال (7)

(, العزيز شرح 6/192(, التهذيب )6/101مجيعاا. الوسيط ) الزوجني أهلية اللعان يف يشرتط
 (.3/86(, وانظر: املهذب )9/397)الوجيز 

(, العزيز شرح الوجيز 6/192(, التهذيب )6/101ملدة. الوسيط ) امتدت وإن وقيل: ينتظر (8)
 (.3/86(. وانظر: املهذب )9/398)

 (. 9/399العزيز شرح الوجيز ) (9)
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ويستحب أن حيضره  ,فإن كان القاضي حيسن تلك اللغة فال حاجة إىل مرتجم ,(1)البغوي
وكذا يف  ,املرأةو يكفيان يف جانب  ,فإن ل حيسنها فال بد من مرتمجني ,أربعة من حيسنها

 .(2)جانب الرجل على املذهب
وقال يف  ,(3)العراقيون هقال ,أي يتعني لعانه ابلعربية وفيمن عرف العربية وجه قوله:

 .(4)فال عدول عنها عند القدرة ,ألن الشرع ورد هبا ؛إنه األشبه :املطلب
 ؛أو ل يتأكد الطلب ,أي بعد الصالة إذا وافقه قوله: ويغلظ بزمان وهو بعد عصر اجلمعة

 (6)رواه الدارقطين ,وامرأته بعد العصر (5)العن بني عومير العجالين ألن النيب 
واجلمهور  ,(8)للشافعي وتقييد ابجلمعة خمالف ملا ذكره يف شرح مسلم تبعاا  ,(7)والبيهقي

)ثالثة ): وحديث البخاري, ويدل له إطالق هذا احلديث ,(9)إنه عصر كل يوم ,رْحهم هللا



 (.6/212التهذيب )  (1)
(, التهذيب 15/59ة املطلب )وقيل: البد من أربعة شهداء, بناء على إقرار الزان. هناي (2)

(6/212.) 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان 9/399العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 321احلكيم بن حسني ص )
ل أقف عليه ابملطلب. وذكره: السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان  (4)

 (. 5/489(, بداية احملتاج )8/107(, النجم الوهاج )321احلكيم بن حسني ص )
 رضي هللا عنه. (5)
 (.3705املهر, حديث رقم ) ابب النكاح, (,كتاب4/415الدارقطين, ) أخرجه (6)
(, وأخرجه البيهقي 3705املهر, حديث رقم ) ابب النكاح, (,كتاب4/415ارقطين, )الد أخرجه (7)

(, كتاب اللعان, ابب أين يكون اللعان, وضعفه ابن حجر يف فتح 7/353يف سننه الكربى )
 (.9/451الباري )

 (.10/121شرح صحيح مسلم ) (8)
(, النجم الوهاج 8/354(, الروضة )10/455(, البيان )11/46ومنهم القفال. احلاوي ) (9)

(8/107.) 
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رجل حلف على ميني كاذبة بعد العصر ... و ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال ينظر إليهم 
 .(3)وألن اليمني فيه أغلظ ,(2)احلديث (امرئ مسلم( (1)[مال]ليقتطع هبا 

 ,أي ركن احلجر فبمكة بني الركن واملقامأي بلد اللعان  قوله: ومكان وهو أشرف بلدة
  .(5)وهو أشرف البقاع ,من البيت ألنه ؛يكون يف احلجر :القفالوقال . (4)ومقام ابراهيم

وبيت  ,(7)عند املزين أي فيما يلي القرب الشريف واملدينة ,(6)إنه الوجه :وقال الزركشي
عند منرب  ,أي غري املساجد الثالثة وغريها ,كان فيهألنه أشرف ماملقدس عند الصخرة 

العن بني  ألن النيب  ؛واألصح أنه يصعد منرب املدينة ,ألنه أشرف بقاعها ؛اجلامع
, (9)عند :على يف احلديث مبعىن :قال الرافعي. (8)رواه البيهقي .العجالين وامرأته على املنرب

  ,يف موطأته (10)ويغين عن هذا التأويل رواية ابن وهب



 يف )ب(: أميا. (1)
(, كتاب املساقاة, ابب من رأى أن صاحب احلوض أحق مبائه, 3/112أخرجه البخاري ) (2)

 (. 2369حديث رقم )
 (.8/354(, الروضة )10/455البيان ) (3)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 9/400(, العزيز شرح الوجيز )11/46احلاوي ) (4)

 (.8/107(, النجم الوهاج )324الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (. 8/354(, الروضة )9/400العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.324كيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احل (6)
 (.9/405العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.282سبق خترجيه ص ) (8)
 (.9/405العزيز شرح الوجيز ) (9)
, احلافظ املصري موالهم الفهري حممد أبو اإلسالم, شيخ اإلمام مسلم ابنهو: عبدهللا بن وهب  (10)

 التابعني, صغار بعض لقي, سنة عشرة سبع وله العلم طلب, ومائة وعشرين مخس سنة: مولده
, كان يسمى: ديوان علمه وانتشر كثري  خلق عنه وحدث, العمل كنوز  ومن العلم أوعية من وكان

 العلم.
 (.8/13) النبالء أعالم سري(, 7/359انظر: الطبقات الكربى )
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أمر الزوج واملرأة فحلفا بعد  أو غريه أن رسول هللا  ,(2)عن ابن شهاب (1)عن يونس
 :وقيل ,(5)يصعد احلاكم ومها حتته :وقيل, (4( )3)قاله احلافظ ابن حجر ,العصر عند املنرب

 ,فكذا يف غريها ,ويف التتمة إن قلنا يف املدينة يصعد منربها ,(6)واملرأة حتتهما ,احلاكم والرجل
 .(7)وإن قلنا ال يصعد ففي غريها وجهان

 ,جنبوكذا ا ,إذا رأى اإلمام تعجيل اللعان ,أي اجلامع اب املسجدقوله: وحائض بب
فإذا فرغ خرج احلاكم  ,وبينها كما مر ,يالعن يف املسجد جلنبوغري ا ,وخيرج إليهما أو انئبه

واملشرك  ,(1)قاله املتويل ,فلو رأى أتخريه إىل انقطاع الدم واالغتسال جاز ,(8)أو انئبه إليها
 .(2)واحليض على األصح ,مع اجلنابة ,واملشركة ميكنان من اللعان يف املسجد



: حامت أبو وقال, البغدادي حممد أبو الثقة احلافظ اإلمام املؤدببن مسلم  حممد بن يونسهو:  (1)
 .ومائتني سبع سنة, تويف ثقة ثقة: شيبة بن يعقوب وقال. صدوق

 (.8/169) النبالء أعالم سري(, 7/243انظر: الطبقات الكربى )
, سعد بن سهل عن روى, املدين الزهري شهاب بن هللا عبد بن هللا عبيد بن مسلم بن حممدهو:  (2)

 عبد بن وعمر, منه أكرب وهو رابح أيب بن عطاء عنه حدث, بدمشق ولقيه مالك بن وأنس
 . وعشرين مخس: وقيل, وعشرين ثالث: وقيل, ومائة وعشرين أربع سنة تويف, العزيز

 .(5/326) النبالء أعالم سري: انظر
 بعسقالن ولد الشافعي, العسقالين  الكناين حممد بن علي بن أْحد الدين شهاب :هوجر ح ابن (3)

 هتذيب)و ,(اإلصابة)و ,(الباري فتح: )تصانيفه أشهر ه ,852 سنة تويف حمدث, عال بفلسطني,
 .(.1/66هتذيب الكمال )( 1/253) احلفاظ طبقات انظر. كثري  وغريها ,(التهذيب

 (.9/451فتح الباري ) (4)
 (5/490(, بداية احملتاج )8/356(, الروضة )9/405(, العزيز شرح الوجيز )6/105الوسيط ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: 8/356(, الروضة )11/47احلاوي ) (6)

 (.5/490(, بداية احملتاج )327لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.5/490(, بداية احملتاج )9/405(, العزيز شرح الوجيز )8/356الروضة ) (7)
(, 8/355(, الروضة )10/378ذهب )(, حبر امل10/459(, البيان )15/53هناية املطلب ) (8)

 (. 8/109النجم الوهاج )



                                                                (435)                                                              كــــــــتـــــــــــاب الــلعان            
=================================================

 ,أي ويالعن بني أهل الذمة يف املواضع اليت يعظموهنا (4)أو كنيسة (3)قوله: وذمي يف بيعة
 .(5)والبيعة بكسر الباء للنصارى ,وهو الكنيسة لليهود

وإذا كان الزوج  ,(7)أي لتعظيمه له أ[ جموسي يف األصح/299انر ] (6)قوله: وكذا بيت
أالعن  :فإن قالت ,وهي يف املوضع الذي تعظمه ,ن هو يف املسجدعوهي ذمية ال مسلماا 

والروايين وغريهم  ,وابن الصباغ ,وصرح البندنيجي ,(8)ورضي به الزوج جاز ,يف املسجد
 .(9)ألن التغليظ عليها حقه ؛ابمتناعه بغري رضاه



(, 330السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (2/817حترير الفتاوى )

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: 8/355(, الروضة )11/49احلاوي ) (2)
 (.331م بن حسني ص )لقمان احلكي

: النصارى. انظر وهي: موضع تعبُّد -الياء وفتح الباء بكسر- بيع: ومجعها -الباء بكسر- الِبيعة (3)
 (.2/949) احمليط القاموس

 العرب لسان: انظر. ُكِنْشتْ   أصلها معرَّبة, وهي. كنائس:  مجعها. اليهود متعبد: الكنيسة (4)
(14/118). 

 (.8/109(, النجم الوهاج )8/354(, الروضة )357(, احملرر ص )15/52هناية املطلب ) (5)
 أ[-358] (6)
 بيت أييت وال احلكم, جملس أو املسجد, يف بينهما يالعن بل ال,: القفال واألصحاب وقال (7)

للزركشي,  (, السراج الوهاج 8/354(, الروضة )15/52الوثنيني. هناية املطلب ) لعان يف األصنام
 (.332كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(, هناية احملتاج 5/68(, مغين احملتاج )9/401(, العزيز شرح الوجيز )17/116احلاوي ) (8)
(7/118.) 

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم 10/379حبر املذهب ) (9)
 (.5/68(, مغين احملتاج )332)بن حسني ص 
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 ,بل يالعن بينهم يف جملس احلكم ,ألنه ال أصل له يف احلرمة ؛صنام وثينأقوله: ال بيت 
وحكى املاوردي عن األصحاب دخول بيت  ,(1)وهذا إذا دخلوا علينا أبمان أو هدنة

فليقيد  ,والكنائس إذا كان فيها صورة ,فيؤخذ منه امتناع دخول البيع ,(2)األصنام معصية
 .(3)وغريه يف البيان عن األصحاب حيرم دخول البيت الذي فيه صورة  ,إطالق املصنف

ألن  ؛والصلحاء وأقلهم أربعة ,أي ويغلظ حبضور مجاعة من األعيان قوله: ومجع أقله أربعة
 .(4)فيحضرون إلثباته ,الزان يثبت هبذا العدد

ووجه الوجوب أن اللعان  ,(5)ميانكسائر األ  قوله: والتغليظات سنة ال فرض على املذهب
 .(6)فأشبه العدد يف لفظ الشهادة ,كذلك جرى  يف عصر رسول هللا 

وأن عذاب  ,أي خيوفهما ابهلل تعاىل قوله: ويسن للقاضي وعظهما ويبالغ عند اخلامسة
أن يضع يده على فم  وأيمر رجالا  ,(7)ويبالغ بعد األربع ,اآلخرة أشد من عذاب الدنيا

وأيمر امرأة أن تضع يدها  ,(1)أمر بذلك أن النيب  (8)الرجل رواه أبو داود عن ابن عباس
 .(2)على فم املرأة



(, النجم الوهاج 9/401(, العزيز شرح الوجيز )357(, احملرر ص )6/209التهذيب ) (1)
 (.5/492(, بداية احملتاج )8/110)

 (.17/117احلاوي ) (2)
 (. 333السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
(, 8/354(, الروضة )9/401(, العزيز شرح الوجيز )357(, احملرر ص )6/208التهذيب ) (4)

 (8/110النجم الوهاج )
(, بداية احملتاج 8/111(, النجم الوهاج )9/401(, العزيز شرح الوجيز )357احملرر ص ) (5)

(5/493.) 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, 8/111(, النجم الوهاج )9/401العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.5/493(, بداية احملتاج )338حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (5/493(, بداية احملتاج )8/111(, النجم الوهاج )357(, احملرر ص )6/105الوسيط ) (7)
 رضي هللا عنهما. (8)
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وتقوم هي  ,مث جيلس ,وهي جالسة ,أي يقوم الرجل فيالعنقوله: وأن يتالعنا قائمني 
ال  ,وقائمني حال من اجملموعة ,(4)وال جيب ذلك يف األصح ,قال يف الكفاية ,(3)فتالعن

 .(5)لكان أوضح ,عن قيام :ولو قال ,من كل واحد
وال يقتضي قذفهما  ,وال جمنون ,أي فال يصح لعان صيبقوله: وشرطه زوج يصح طالقه 

والرقيق  ,ويصح لعان الذمي ,(6)لكن يعزر املميز على القذف ,بعد كماهلما وال عقوبة لعاانا 
لعان  وال ,(7)واحملدودة يف القذف ,والرقيقة ,ويصح اللعان عن الذمية ,واحملدود يف القذف

ولو طلقها  ,عن احلد توإن عف ,لنفي الولد ؛لكن البائن يصح لعاهنا بعد البينونة ,ألجنيب
 .(8)رجعية بعد أن قذفها يف عدة الرجعة فله أن يالعنها كما يطلقها

بني تألنه  ؛أي وال أثر ليحلل الردة يف العدة العن ه: ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلمقول
 .(9)إبسالمه بقاء النكاح

صح  ,مث أسلم يف العدة ,يعين إذا العن يف الردة قوله: ولو العن مث أسلم فيها صح
 .(1)والكفر ال مينع نفوذ اللعان ,لوقوعه يف صلب النكاح ؛اللعان



(, وصححه 2255(, كتاب الطالق, ابب يف اللعان, حديث رقم )2/276رواه أبو داود ) (1)
 األلباين.

 (.8/112(, النجم الوهاج )6/105الوسيط ) (2)
 (.5/493(, بداية احملتاج )8/112(, النجم الوهاج )10/457(, البيان )11/47احلاوي ) (3)
 (.14/353كفاية النبيه )  (4)
(, 341زركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج لل (5)

 (. 8/112النجم الوهاج )
 (.8/113(, النجم الوهاج )9/367(, العزيز شرح الوجيز )358احملرر ص ) (6)
(, النجم 8/334(, الروضة )9/367(, العزيز شرح الوجيز )358(, احملرر ص )11/12احلاوي ) (7)

 (.8/113الوهاج )
 (.8/113(, النجم الوهاج )8/335(, الروضة )9/369(, العزيز شرح الوجيز )358احملرر ص ) (8)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: 8/335(, الروضة )358احملرر ص ) (9)

 (.5/494(, بداية احملتاج )8/113(, النجم الوهاج )346لقمان احلكيم بن حسني ص )
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 ,تبني وقوعه يف حال البينونة ,يعين إن أصر حىت مضت العدة قوله: أو أصر صادف بينونة
وال يندفع حد القذف عنه على  ,وإال فقد تبني فساده ,ونفاه ابللعان نفذ ,فإن كان ولد

ا لو قذف مك  ,فإن كان قبلها صح اللعان ,هذا إذا كان القذف يف حال الردة ,(2)األصح
 .(3)مث أابهنا فإن له املالعنة ,يف حال الزوجية

فرق بني  ألن النيب  قوله: ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وإن أكذب نفسه
فال يقع طالقك فلو ل  ,أي ال ملك ,(4)ال سبيل لك عليها :وقال للعجالين ,املتالعنني

فلو كانت البينونة حاصلة قبل اللعان  ,كما بينها يف املطلقة ثالاثا   ,لبني غائبة يكن مؤبداا 
حيصل مبجرد لعان  ,الطالق (6)[ال]وهذه الفرقة فرقة فسخ , (5)فاألصح أتبيد التحرمي أيضاا 

 وإن كان كاذابا  ,وابطناا  وحيصل ظاهراا  ,وال قضاء القاضي ,وال يتوقف على التعاهنا ,الزوج
 .(7)على األصح



 (.8/113(, النجم الوهاج )8/335(, الروضة )9/368(, العزيز شرح الوجيز )358احملرر ص ) (1)
 (.8/335(, الروضة )9/370وبه أجاب ابن حداد. العزيز شرح الوجيز ) (2)
(, 346السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)

 (8/113النجم الوهاج )
 كاذب,  أحدكما )إن: للمتالعنني اإلمام (, كتاب الطالق, ابب قول7/55أخرجه البخاري ) (4)

 (.5312اتئب(, حديث رقم ) منكما فهل
(, النجم الوهاج 2/818(, حترير الفتاوى )11/51وقيل: ال يتعلق به أتبيد التحرمي. احلاوي ) (5)

(8/114.) 
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
 (,9/406) العزيز شرح الوجيز: انظر. صادقة هي كانت  إذا ابطناا  حتصل ال أهنا: الثاين الوجهو  (7)

 (. 8/356الروضة )
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فإهنا أقامت اللعان يف حقه  ,(1)لآلية الكرمية ,أي حد القذف نهعقوله: وسقوط احلد 
 ,إما ابلنسبة إىل الزاين فكذلك كما سيأيت ,وهذا ابلنسبة إليها ,مقام الشهادة يف حق غريه

 .(2)ليشمل حد القذف وتعزيره ,وكان ينبغي أن يعرب ابلعقوبة
 ,(3)وكانت مسلمة ,إضافة إىل حال الزوجية ,أي إذا قذفها بزان قوله: ووجوب حد زانها

َها اْلَعَذابَ  ﴿لقوله تعاىل:  ُ َعن ْ فإن العنت سقط  ,فدل على وجوبه بلعانه ,(4)اآلية ﴾َوَيْدرَأ
 ,فيما إذا قذفها بزىن إضافة إىل ما قبل النكاح (5)وظاهر كالم الرافعي والنووي ,عنها احلد

ألن األصح أهنا  ؛إن صححناه أن األصح أنه ال جيب عليها حد الزان ,والعن لنفي النسب
 .(7)فتحد إن ل تالعن ,وأما الذمية فاألظهر أنه ال يشرتط رضاهاه حبكمنا. (6)ال تالعن

وإن  ,وقول املصنف أوالا  ,(8)أحلق الولد ابملرأة ألن النيب  قوله: وانتفاء نسب نفاه بلعانه
أما ما بعدمها فيعود حكمه  ,ومها الفرقة واحلرمة املؤبدة ,أكذب نفسه يعود للمكورين قبله

ويلحقه  ,(9)[ويعزر إن كانت غري حمصنة] ,فيحد إن كانت حمصنة ,إذا أكذب نفسه



 أَْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ  أَنْ ُفُسُهمْ  ِإالَّ  ُشَهَداءُ  هَلُمْ  َيُكنْ  َولَْ  أَْزَواَجُهمْ  يَ ْرُمونَ  قال تعاىل: ﴿ َوالَِّذينَ  (1)
 (.6سورة النور آية رقم ) ﴾.الصَّاِدِقنيَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  َشَهاَدات  

(, مغين احملتاج 5/495(, بداية احملتاج )8/114(, النجم الوهاج )9/406) العزيز شرح الوجيز (2)
(5/71.) 

 (.8/114(, النجم الوهاج )9/406) خالفاا أليب حنيفة وأْحد رْحهم هللا. العزيز شرح الوجيز (3)
 (.7سورة النور آية رقم ) (4)
 (.8/337(, الروضة )9/372العزيز شرح الوجيز ) (5)
 بن علي أبو ومجاعة. وقيل: له اللعان, وبه قال حامد أبو الشيخ وصححه إسحاق, أبو قال وهبذا (6)

(, الروضة 9/372الطيب. العزيز شرح الوجيز ) أبو القاضي وصححه والطربي, هريرة أيب
(8/337 .) 

(, النجم 2/818(, حترير الفتاوى )335-8/334(, الروضة )9/369العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/114الوهاج )

 (.5315(, كتاب الطالق, ابب إحلاق الولد ابملالعنة, حديث رقم )7/56أخرجه البخاري ) (8)
 سقط من )ب(. (9)
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 ,ألنه حق له ؛خبالف عود الفراش وزوال التحرمي ,فلزمه بتكذيبه, ألنه حق عليه ؛النسب
ل أر  :وقال ابن الرفعة يف الكفاية. (1)كن من إعادته بتكذيب نفسهوقد بطل فال يتم

ويف كالم اإلمام ما يفهم  ,(3)نفسه بعد لعانه (2)إذا أكذب املرأةبسقوط احلد عن  تصرحياا 
 .(4)فال حتد وال حتتاج إىل اللعان ,يف ضمن تعليل وجزم به يف املطلب ,سقوطه
سقوط حد  :وزاد يف الروضة ,قد يفهم كالمه حصر األحكام يف هذه اخلمسة تنبيه:

 ,وكذا إن ل يسمه على خالف فيه ,الزاين هبا عن الزوج إن مساه يف لعانه  (5)[قذف]
وسقوط حضانتها يف حق الزوج إن ل تالعن هي ويشطر الصداق  ,واألصح عدم السقوط

 .(6)اها يف عدهتاقبل الدخول واستباحة نكاح أختها وأربع سو 
ن ولدته لستة أشهر من العقد أو طلق تاج إىل نفي ممكن منه فإن تعذر أبقوله: وإمنا حي

 ,أي وأتت بولد لستة أشهر من حني العقد يف جملسه أو نكح وهو ابملشرق وهي ابملغرب
ال حتتمل وصول  ,وكذا إذا غاب عنها غيبة بعيدة ,أي يف مجيع هذه الصور مل تلحقه

 .(7)ألكثر من أربع سنني من وقت الغيبة ,وأتت بولد ,أحدمها إىل اآلخر
فكرب املولود  أبن كان الزوج غائباا  ,اا دول (8)[ولودامل]أي سواء خلف  قوله: وله نفيه ميتا  

 مات مثابللعان  ولو نفى ولداا  ,ألن نسبه ال ينقطع ابملوت ؛أو ل خيلف ,وتزوج وولد له



السراج الوهاج (, 9/407(, العزيز شرح الوجيز )10/470(, البيان )6/107الوسيط ) (1)
(, النجم الوهاج 353للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(8/114) 
 ب[-358] (2)
 (.14/363كفاية النبيه )  (3)
 (.15/87هناية املطلب ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (. 332-8/331الروضة ) (6)
 (.5/72مغين احملتاج )(, 5/496(, بداية احملتاج )8/115النجم الوهاج ) (7)
 يف )ب(: الوالد. (8)
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ال  (1)[أم] سواء خلف ولداا  ,وديته إن قبل ,فاستلحقه بعد موته حلقه وورث ماله ,الولد
فإن  ,ويثبت اإلرث, مث استلحقه على األصح ,ولو نفاه بعد املوت ,للنسب احتياطاا 

 .(2)قسمت تركته نقضت القسمة
فأخر نفيه من  ,يعين إن من حلقه نسب عذر لعذريقوله: والنفي على الفور يف اجلديد و 

فإذا ل يتأيد كان  ,ألنه خيار لدفع ضرر حمقق ؛سقط حقه من النفي على اجلديد ,غري عذر
ويذكر أن هذا  ,واملراد ابلنفي أن حيضر عند احلاكم ,ب[ ابلعيب/299على الفور كالرد ]

 له نفيه إىل :ويف قول. (3)إذا أمره احلاكم ,مث يالعن بعد ذلك ,الولد أو احلمل ليس مين
أبن ل جيد  ,وإن كان معذوراا . (5)إال أن يصرح إبسقاط له نفيه أبداا  :ويف قول, (4)ثالثة أايم

أو حضرته  ,أو بلغه اخلرب يف الليل فأخر حىت يصبح ,أو تعذر الوصول إليه ,احلاكم لغيبته
 ,أو كان حمبوساا  ,فأكل ولبس أوالا  ,أو عارايا  ,أو كان جائعاا  ,أو أحرز ماله ,الصالة فقدمها

فلم يشهد أنه على النفي بطل  ,لكن إن أمكنه اإلشهاد, ل تبطل حقه أو ممرضاا  أو مريضاا 
وله التأخري إىل أن يرجع إىل  ,وأما الغائب فريفع إىل حاكم البلد الذي هو فيه. (6)حقه
قال يف , (7)كما قاله يف التتمة والتهذيب  ,لينتقم منها ابشتهارها يف بلدها وقومها ,بلده

فعلى األول إن ل  ,(8)ويف أمايل أيب الفرج املنع من ذلك, وأفهمه إطالق العراقيني ,الكفاية



 سقط من )ب(. (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/359(, الروضة )9/414العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (. 555الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/115(, النجم الوهاج )9/414العزيز شرح الوجيز ) (3)
(, العزيز شرح الوجيز 6/228هللا, وعزاه املراوزة للقدمي. التهذيب ) رْحه حنيفة أبو قال وبه (4)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/415)
(357 .) 

 (.8/115(, النجم الوهاج )8/360(, الروضة )9/415العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.8/115(, النجم الوهاج )14/383فاية النبيه )(, ك6/228التهذيب ) (6)
 (.14/383(, كفاية النبيه )8/360(, الروضة )6/228التهذيب ) (7)
 (.14/383كفاية النبيه )  (8)
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 ,فإن أخر السري بطل حقه ,وإن أمكنه شرع فيه مع اإلشهاد ,ميكنه السري يف احلال أشهد
ل  :وقد مشل إطالقه ما لو قال ,وإن سار ول يشهد بطل حقه على األصح ,م الأأشهد 

فوجهان   أو غائباا  ,فال أو فقيهاا  ,فإن كان قريب عهد ابإلسالم قبل منه ,م أن يل النفيأعل
 .(2)وقضيته تصديقه :قال الزركشي. (1)كنظره من خيار املعتقة

وهذا هو  ,(3)وكانت حامالا  ,ملا يف الصحيحني أن امرأة هالل العنها قوله: وله نفي محل
أخرت  :وقال ,فإن أخر ووضعت ,الحتمال كونه رحياا  ؛وانتظار وضعه (4)املذهب املنصوص

فأكفي اللعان  ,ولكن رجوت أن ميوت ,علمته ولداا  :وإن قال. (5)ألحتقق احلمل فله النفي
 .(6)لتفريطه مع علمه ؛بطل حقه على األصح املنصوص

 ,ألن الظاهر يوافقه ؛جهلت الوالدة صدق بيمينه إن كان غائبا   :قوله: ومن أخر وقال
 .(7)إال أن يستفيض وينتشر :قال يف الشامل

أي يصدق احلاضر يف املدة اليت حتتمل جهله  قوله: وكذا احلاضر يف مدة ميكن جهله فيها
 .(1)وال يقبل يف اليت ال حتتمل  ,به



 (.8/116(, النجم الوهاج )8/360الروضة ) (1)
 (. 359السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
(, كتاب التفسري, ابب تفسري قوله تعاىل: )ويدرأ عنها العذاب ...(, 6/100أخرجه البخاري ) (3)

(, كتاب الطالق, ابب انقضاء عدة املتوىف 2/1134(, وأخرجه مسلم )4747حديث رقم )
 (.1496حديث رقم ) عنها زوجها,

 (.8/357(, الروضة )9/410(, العزيز شرح الوجيز )11/80احلاوي ) (4)
(, 361السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (5/497بداية احملتاج )
 (,6/112) لوسيط(, ا11/152) احلاوي. يتيقن ال احلمل ألن النفي؛ له أن: الثاين الوجه (6)

 (.8/116(, النجم الوهاج )6/229) التهذيب
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 9/416حكاه الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.361الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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آمني أو نعم تعذر  :فقال صاحلا   متعت بولدك أو جعله هللا لك ولدا   :قوله: ولو قيل له
 .(2)واالستلحاق ,لتضمن جوابه اإلقرار ؛نفيه

ألنه ال  ؛أي ال يبطل حقه من النفي أو ابرك عليك فال جزاك هللا خريا   :قوله: وإن قال
أو هبيئة من  ,وصورته أن يقال له ذلك يف وقت العذر :قال يف الكفاية .(3)يتضمن اإلقرار

 .(4)يعين الصيب والفاسق ,ال يسقط حقه إبخباره
وأما يف التعزير  ,(5)أما عند وجوب احلد فلآلية اللعان مع إمكان بينة بزانهاقوله: وله 

إن اآلية تدل على أن من له بينة ال  :ال يقال ,ال يسقط التعزير ابللعان :وقيل. فبالقياس
 .(6)فشهادة أحدهم ,ألن معناها أن ل تتفق شهادة شهود ؛يالعن

َها َوَيْدرَأُ  ﴿لقوله تعاىل:  ,أي املتوجه عليها بلعان الزوج قوله: وهلا لدفع حد الزان  َعن ْ
فلو أقام بينة بزانها ل ميكنها دفع احلد  ,وال يتعلق بلعاهنا إال هذا احلكم ,(7)﴾اْلَعَذابَ 
 .(8)ألن اللعان حجة ضعيفة ال تقاوم البينة ؛ابللعان



(, النجم الوهاج 9/416(, العزيز شرح الوجيز ) 6/229(, التهذيب )11/150احلاوي ) (1)
(8/116.) 

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 14/384(, كفاية النبيه ) 6/229التهذيب ) (2)
(, بداية احملتاج 8/116(, النجم الوهاج )361الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(5/498 .) 
 (.5/498(, بداية احملتاج )8/361(, الروضة ) 6/229(, التهذيب )6/112الوسيط ) (3)
 (.14/384كفاية النبيه )  (4)
 أَْربَعُ  َأَحِدِهمْ  َفَشَهاَدةُ  أَنْ ُفُسُهمْ  ِإالَّ  ُشَهَداءُ  هَلُمْ  َيُكنْ  َولَْ  أَْزَواَجُهمْ  يَ ْرُمونَ  قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذينَ  (5)

 (.6. سورة النور آية رقم )﴾الصَّاِدِقنيَ  َلِمنَ  ِإنَّهُ  اِبّللَِّ  َشَهاَدات  
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان 9/407العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (. 7/122(, هناية احملتاج )5/499(, بداية احملتاج )362احلكيم بن حسني ص )
 (.8سورة النور آية رقم ) (7)
 (.7/123(, هناية احملتاج )8/356(, الروضة )9/407العزيز شرح الوجيز ) (8)
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النكاح ولدفع حد القذف وإن ال و فصل: له اللعان لنفي الولد وإن عفت عن احلد وز 
 ,وإن كان ال ينقطع به نكاح ,يعين أن اللعان جيوز لنفي الولد وحده زال النكاح وال ولد

وجيوز  ,أو أقام بينة بزانها ,أو عفت عن العقوبة ,أبن كان قد أابهنا (1)عقوبةه وال يسقط ب
جل املرمي به فله فإن عفت هي وطالبه الر  ,وإن ل يكن نكاح وال نسب ,جملرد دفع احلد

أما إذا طولب  ,وقلنا يلزمه حدان كما أفهمه إطالقه ,وكذا لو حد للمرأة ,إسقاطه ابللعان
ومقتضى   ,(2)عف ففي لعانه إلسقاطه وجهانتول  ,ول يطالب هي ,ابحلد للرجل املرمي به

قد يظهر  :لكن قال يف الكفاية ,(3)يصرح املاورديبه و  ,كالمه أن اللعان جائز ال واجب
بوجوب اللعان  (4)وصرح الشيخ عز الدين ابن عبد السالم ,وجوب اللعان إذا ل يكن بينة
 .(5)حيث ال بينة نقله يف التحرير

يشري إىل أن التعزير املشروع  قوله: ولتعزيره ال تعزير أتديب لكذب كقذف لطفلة ال توطأ
أو  ,أو الرقيقة ,وهو فيما إذا قذف زوجته الذمية ,تعزير تكذيب :عند القذف نوعان

اليت ال  ,وهو فيما إذا قذف زوجته الصغرية :وتعزير أتديب .توطأ مثلها (6)الصغرية اليت 
إليذاء  ,أو إبقرارها فتعزر أتديباا  ,أو الكبرية بزان ثبت ابلبينة ,ألن كذبه معلوم ؛توطأ مثلها



 أ[-359] (1)
والصحيح أن له اللعان إلسقاطه, وقيل: ليس له اللعان إلسقاطه, وهو وجه ضعيف. العزيز شرح  (2)

 (.8/332(, الروضة )9/363الوجيز )
 (.11/32احلاوي ) (3)
 يرتجم له . (4)
 (.2/820حترير الفتاوى ) (5)
 بعده يف )ب(: ال. (6)
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وله إسقاط األول ابللعان على  ,(1)يف إال ابلطلبوكالمها ال يستو  ,بتحديد ذكر الفاحشة
 .(2)ال الثاين على املذهب ,الصحيح

قوله: ولو عفت عن احلد وأقام بينة بزانها أو صدقته وال ولد أو سكتت عن طلب 
اخلالف يف األربع األول يف أنه  احلد أي ومل يعف أو حنث بعد قذفه فال لعان يف األصح

 ,وفيما إذا حنث بعد القذف. (4)لعدم الضرورة ؛(3)األصح الثاين ,ال يالعن هل يالعن أو
واخلالف يف أنه هل يالعن يف احلال  ,أضافه إىل حال اإلفاقة حبد الزم له ,أو يف جنوهنا بزان

أو اجملنونة هل يالعن يف احلال  ,فيما إذا قذف زوجته الصغرية ,أم ينتظر اإلفاقة فيه الوجهان
ويف كل هذه  ,(5)األصح االنتظار ,أو ينتظر البلوغ والعقل وطلبها التعزير ,ليسقط التعزير

أن كل  :ونقل املصنف عن احملاملي. (6)الصور لو كان هناك ولد فله نفيه ابللعان قطعاا 
لكن ال حتد  ,ولزمها احلد ,أو غريه وهي جمنونة فقد حقق زانها ,موضع العن لنفي النسب

 .(7)أن ل يالعنفإذا أفاقت حدت  ,يف جنوهنا



(, النجم 8/332(, الروضة )9/363(, العزيز شرح الوجيز )358(, احملرر ص )6/87الوسيط ) (1)
 (.8/118الوهاج )

وقيل: ليس له إسقاط األول, وله إسقاط الثاين, ومها وجهان ضعيفان. العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.8/332(, الروضة )9/363)

(, العزيز شرح الوجيز 358حامد, ورجحه الرافعي. احملرر ص ) أبو والقاضي إسحاق أبو قال وبه (3)
(9/363.) 

والوجه الثاين: له اللعان؛ لغرض قطع النكاح والفرقة املؤبدة ودفع عار الكذب, وإثبات حد الزان.  (4)
(, بداية احملتاج 8/118(, النجم الوهاج )9/363(, العزيز شرح الوجيز )6/87الوسيط )

(5/500.) 
(, 9/365النكاح. العزيز شرح الوجيز ) ويقطع نفسه, عن التعزير ليسقط اللعان؛ له الوجه الثاين: (5)

 (. 8/333الروضة )
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/334(, الروضة )9/365العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (. 5/500اج )(, بداية احملت368الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/334الروضة ) (7)
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ماتت مث قذفها  قوله: ولو أابهنا أي بثالث أو خلع او فسخ أو انقضاء عدة رجعية أو
  ,أي للحاجة إىل النفي بزان مطلق أو مضاف إىل ما بعد النكاح العن إن كان ولد يلحقه

ويلزمها حد الزان إن أضافه إىل  :قال البغوي. (1)ويسقط به عنه احلد ,كما يف صلب النكاح
 ,وإن كان ْحل ففي لعانه قبل االنفصال طريقان. (2)وهلا إسقاطه ابللعان ,حالة النكاح

فعلى هذا لو  ,(4)أظهرمها يالعن كما لو كان يف صلب النكاح ,(3)أصحهما على قولني
 ؛وال ْحل ل يالعن على الصحيح ,ن ل يكن ولدإو  ,العن فبان أن ال ْحل ابن فساد اللعان

 . (5)ألنه كاألجنيب
 ؛أي فيحد إذا ل أيت ببينة قوله: فإن أضاف إىل قبل نكاحه فال لعان إن مل يكن ولد

 .(6)ألنه ال حاجة به إىل القذف بذلك
وكان حقه أن يطلق  ,ألنه مقصر بذكر التاريخ ؛يف األصحأي ولد  قوله: وكذا إن كان

 .(7)القذف
ويالعن  ,يعين فعلى األصح له أن ينشئ قذفاا  : لكن له إنشاء قذف ويالعن(8)[قوله]

قال يف . (1)له اللعان كما لو قذف مطلقاا  :والثاين. فإن ل يفعل حد ,لنفي النسب



 (. 8/119(, النجم الوهاج )9/373خالفاا أليب حنيفة وأْحد رْحهما هللا. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.6/202التهذيب ) (2)
(, حترير الفتاوى 8/337والوجه الثاين: ال يالعن قطعاا, وبه قال أبو إسحاق. الروضة ) (3)

(2/820.) 
(, الروضة 9/373والطربي. وقيل: ال يالعن. العزيز شرح الوجيز ) هريرة, أيب بن علي أبو قال وبه (4)

(8/337.) 
 (.8/337(, الروضة )9/373العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.5/501(, بداية احملتاج )8/119النجم الوهاج )  (6)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق 8/337(, الروضة )9/373العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.5/76(, مغين احملتاج )371الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 سقط من )ب(. (8)
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وهل عليها حد  ,فعلى هذا سقط احلد بلعانه ,الفتوى عليه لكونه قول األكثرين :املهمات
 .(2)ضته ابللعان وجهانوهل هلا معار  ,الزان بلعانه وجهان

ولو نفامها مث  ,ل ينتف واحد منهما ,يعين إذا نفى أحدمها منيوأقوله: وال يصح نفي أحد ت
ألن هللا تعاىل أجرى العادة أبن ال جيتمع يف الرحم ولدان  ؛استلحق أحدمها حلق الثاين أيضاا 

ولو أتت بولد فنفاه بعد  ,وانتفاء فرتجح اللحوق لقوته ,التؤمان حلوقاا  يتبعضفال  ,مائنيمن 
فإن نفى الثاين  ,أ[ فهما ْحل واحد/300مث ولدت آخر لدون ستة أشهر ] ,الوالدة ابللعان

وأن  ,(3)واألصح أنه ال حيتاج يف اللعان الثاين إىل ذكر الولد األول ,بلعان آخر انتفى أيضاا 
أو سكت مع إمكان  ,حقهوإن ل ينتف الثاين بل استل, (4)املرأة ال حتتاج إىل أعادة لعاهنا

ولو أتت بولد فالعن عنه مث  ,ال إن سكت ,ويلزمه احلد هلا إن استلحقه ,النفي حلقاه مجيعاا 
 (5)قاله يف البيان ,مات الزوج فوضعت آخر لدون ستة أشهر من وضع األول حلقاه مجيعاا 

وهللا تعاىل أعلم.





الوهاج ابللعان. السراج  فينفيه الزان ذلك من الولد يظن قد ألنه لألكثرين, الصغري الشرح يف وعزاه (1)
(, مغين احملتاج 371للزركشي, كتاب اللعان, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(5/76.) 
 (.7/515املهمات ) (2)
الروايين. العزيز شرح الوجيز  للقاضي اجلوامع وقيل: حيتاج لذكر األول. وذكر الوجهني يف مجع (3)

 (.8/358(, الروضة )9/411)
(, 9/411اهنا, وذكر الوجهني الشيخ أبو علي. العزيز شرح الوجيز )وقيل: حيتاج إلعادة لع (4)

 (.8/358الروضة )
 (.10/438البيان ) (5)
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 (1)كتاب العدد

واألصل فيها  ,(2)لتعرف براءة رمحها ؛ترتبص فيها املرأة ,اسم ملدة معدودة :العدة يف الشرع
 .(5)واإلمجاع ,(4)والسنة ,(3)الكتاب

لقوله تعاىل:  األول متعلق بفرقة حي بطالق وفسخ ضرابنقوله: عدة النكاح 
هأنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿ َنْ ُفسأ زاد يف احملرر  ,والفسخ يف معىن الطَلق ,(6)﴾قُ ُروء   َثََلثَةَ  ِبأ

وضبطه يف  ,وفاهتما العدة عن وطء الشبهة ,لدخوله يف الفسخ ؛ومل يذكره املنهاج ,(7)اللعان



 من ذلك وأصل. أقرائها أايم: املرأة وعدة. ومبلغه يعد   ما مقدار: وهي عأدَّة, مجع: لغة: العدد (1)
 لسان (,183ص ) الفقهاء حلية (,631ص ) اللغة مقاييس معجم: انظر. اإلحصاء: وهو العد ,

 (.57-10/56) العرب
 (.8/123(, النجم الوهاج )9/423(, العزيز شرح الوجيز )6/233التهذيب ) (2)
هأنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ : ﴿تعاىل قوله (3) َنْ ُفسأ (. وقوله 228. سورة البقرة آية رقم )﴾قُ ُروء   َثََلثَةَ  ِبأ

ئأي يضأ  مأنَ  يَئأْسنَ  تعاىل: ﴿َوالَلَّ ُتمْ  إأنأ  نأَسائأُكمْ  مأنْ  اْلَمحأ ئأي َأْشُهر   َثََلثَةُ  َفعأدَّهُتُنَّ  اْرتَ ب ْ  َيَأْضنَ  ملَْ  َوالَلَّ
 (. وقوله تعاىل: ﴿َوالَّذأينَ 4مَحَْلُهنَّ﴾. سورة الطَلق آية رقم ) َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اأْلَمْحَالأ  أُوََلتُ وَ 

ْنُكمْ  يُ تَ َوف َّْونَ  هأنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  أَْزَواًجا َويََذُرونَ  مأ َنْ ُفسأ َوَعْشرًا﴾. سورة البقرة آية رقم  َأْشُهر   أَْربَ َعةَ  ِبأ
(234.) 

 هللا رسول عهد على حائض, وهي امرأته طلق أنه: عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد منها حديث (4)
, هللا رسول اخلطاب بن عمر فسأل  هللا رسول فقال ذلك, عن  :مث فلرياجعها, ))مره 

 ميس, أن قبل طلق شاء وإن بعد, أمسك شاء إن مث تطهر, مث حتيض مث تطهر, حىت ليمسكها
(, كتاب الطَلق, ابب 7/41النساء((. أخرجه البخاري ) هلا تطلق أن هللا أمر اليت العدة فتلك

حديث رقم  ﴾.العدة وأحصوا لعدهتن فطلقوهن النساء طلقتم إذا النيب أيها اي﴿قوله تعاىل: 
(5251 .) 

 (.5/341اإلشراف ) (5)
 (.228سورة البقرة آية رقم ) (6)
 (.360احملرر ص ) (7)
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 ,حىت أن اجملنون إذا زان ابمرأة :قال, (2)[الواطئ]لك وطء َل يوجب احلد على  (1)التتمة
فصار املاء  ,ألان جعلناه عذر يف إسقاط احلد ؛وكذا املكره على الزان ,جيب عليها العدة

 .(3)حمرتماً 
ألن هللا تعاىل أوجب العدة على  ؛أي فلو طلقت قبله فَل عدة قوله: وإمنا جيب بعد وطء

 مُثَّ ﴿بقوله تعاىل:  ,هبا مث خص منه من مل يدخل ,بلفظ يقتضي التعميم ,املطلقات
وسواء كان الواطئ  (4)﴾تَ ْعَتدُّوََنَا عأدَّة   مأنْ  َعَلْيهأنَّ  َلُكمْ  َفَما ََتَسُّوُهنَّ  َأنْ  قَ ْبلأ  مأنْ  طَلَّْقُتُموُهنَّ 

 ,ووطئ الصيب ,(5)يف القبل أو الدبر ,أو صبياً  ابلغاً  ,أو جمنوانً  عاقَلً  ,أو مكرهاً  خمتاراً 
 ,(7)واملمسوح ,وَل عدة على مطلقة اجملبوب ,(6)[بعد الطَلق]واخلصي يوجب العدة 

 وسيأيت التفصيل يف احلمل.
ألنه أوىل من  ؛استدخال ماء الزوج يوجب العدة على األصح قوله: أو استدخال منيه

 .(9)ونقل البغوي اشرتاط كون هذا املاء من غري زىن ,(8)ويلحقه النسب ,تغييب احلشفة
أي وإن تيقنا أن الوطء غري شاغل  ,تعلق بقوله بعد وطءم قوله: وإن تيقن براءة الرحم

وهو  ,ويكفي جراين سبب الشغل ,أو طفلة َل حتبل ,كوطء صيب يف سن َل َيبل  ,للرحم
 .(1)املين حلظاته



 ب[-359] (1)
 يف )ب(: الوطء. (2)
 (.8/123النجم الوهاج ) (3)
 (.49سورة األحزاب آية رقم ) (4)
 (.8/217الروضة ) .خَلفه: واألصح. العدة يوجب َل يف الدبر الوطء وقيل: أن (5)
 سقط من )ب(. (6)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 360احملرر ص ) (7)

 (. 8/123(, النجم الوهاج )377حسني ص )
ضعيف. الروضة  شاذ وهو الوطء, صورة لعدم عدة, يوجب َل املين استدخال أن وجه التتمة ويف (8)

 (.9/444)(, العزيز شرح الوجيز 360(. وانظر: احملرر ص )8/365)
 (. 379السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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 .(2)وجتب العدة هبا يف القدمي ,يةآلل يف اجلديد ءأي جمردة عن الوط قوله:  ال خبلوة
كان األحسن أن   :قال ابن النقيب .أقراءأي ثَلثة  وعدة حرة ذات أقراء ثالثة قوله:
 .(3)واألقراء مجع قلة ,ألن القرؤ مجع كثرة ؛ذات قروء ثَلثة أقراء :يقول

فاألصح أنه  ,وأما أصله يف اللغة ,أراد القرء املذكور يف مجعه يف اآلية قوله: والقرء الطهر
فجمعه إذا   :(5)قال ابن األنباري. (4)وهو بفتح القاف وضمها ,لطهر واحليضامشرتك بني 

ومجعه إذا كان  ,ألنه مذكر ؛ابلتاء (6)﴾قُ ُروء   َثََلثَةَ ﴿وهلذا قال تعاىل :  ,طهر قروءللكان 
كَلم   ,وهبذا رد الزركشي ,(7)((ك)دعي الصَلة أايم أقرائ)قال عليه السَلم:  ,للحيض أقراء

 .(8)ابن النقيب
يشري إىل  ففي أربعة انقضت ابلطعن يف حيضة اثلثة أو حائضا   طلقت طاهرا  قوله: فإن 

وإمنا أمر  ,قرأ سواء كان جامعها فيه أم َل ,أنه إذا بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية
وأن العدة  ,َل ألصل العدة ,أنه السنة يف الطَلق ,ابن عمر ابلطَلق يف الطهر إذا مل ميسها

 ,(9)ألن الظاهر أنه دم حيض ؛وهو األظهر ,أو الرابعة ,حيضة الثالثةتنقضي برؤية الدم لل



 (.8/124(, النجم الوهاج )8/366(, الروضة )360احملرر ص ) (1)
 (,  8/263(, الروضة )11/219احلاوي ) (2)
 (. 381بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم  (3)
 (.7/129(, َناية احملتاج )5/79مغين احملتاج ) (4)
 الناس وأخذ ثعلب عن أخذ. اللغوي النحوي املقرئ األنباري, ابن بكر أبو القاسم, بن حممد: هو (5)

 أعَلم سري: انظر ه(  304) سنة تويف. واملؤنث املذكر وكتاب األضداد, كتاب:  مؤلفاته من. عنه
 .(15/278) النبَلء

 (.228سورة البقرة آية رقم ) (6)
(, وقال: 281(, كتاب الطهارة, ابب يف املرأة تستحاض, حديث رقم )1/73أخرجه أبو داود ) (7)

 اليقظان. أيب عن شريك, به تفرد قد حديث هذا
 (.381السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)
(, 9/428(, العزيز شرح الوجيز )6/234(, التهذيب )11/170واملزين. احلاوي ) الربيع ورواه (9)

 (. 8/366الروضة )
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أي يف احليضة الثالثة : ويف قول يشرتط يوم وليلة بعد الطعن (1)[بقوله]ونبه على اخلَلف 
جلواز أن يكون دم  ؛والرابعة يف صورة الطَلق يف احليض ,يف صورة الطَلق يف الطهر

وهل  ,تبينا أن العدة مل تنقص ,وعلى األول إن مل يوجد شرط احليض بعد ذلك ,(2)فساد
بل يتبني بذلك انقضاؤها فيه  ,أو اليوم و الليلة من نفس العدة أم َل ,حلظة رؤية الدم

أو  ,أو مات أحدمها ,ويظهر فائدهتما فيما لو راجعها يف ذلك ,أصحهما الثاين ,وجهان
 .(3)تزوجت آبخر

قوله: وهل حتسب طهر من مل حتض قرأ قوالن بناء على أن القرء انتقال من طهر إىل 
 ,يعين إذا اعتدت الصغرية ابلشهور والثاين أظهر ،بدمني (4)حمتوشحيض أم طهر 

: فيه وجهان ,وهل حتسب مبا مضى طهراً  ,انتقلت إىل األطهار ,فحاضت يف أثنائها
. (5)فحاضت فأشبه ما لو طلقت طاهراً  ,ألنه انتقال من طهر إىل حيض ؛حتسب :أحدمها

كما لو مل يتصل   ,فلم تعتد به ,مل يتصل أوله حبيض ألنه ؛وأقرهبما إىل ظاهر النص َل حتسب
ومها  ,وليس له اصطَلح ,(7)قوَلن تبع فيه احملرر :فقول املصنف .(6)آخره به عند اإلايس

 توشأو الطهر احمل ,هل هو اَلنتقال من الطهر إىل احليض ,مبنيان على القولني يف القرء



 يف )ب(: قوله: (1)
(, الروضة 9/428(, العزيز شرح الوجيز )6/234وحرملة. التهذيب ) البويطي وهو رواية (2)

(8/366.) 
 (.6/11بداية احملتاج )(, 8/366(, الروضة )9/428العزيز شرح الوجيز ) (3)
 من واكتنفته ابلطهر أحاطت الدماء أن أي: الطهرَ  الدم احتوش: ومنه. حميط وأحاط: حمتوش (4)

 (.96ص ) املنري املصباح: انظر. بدمني حمتَوش فالطهر طرفيه,
 (.6/11(, بداية احملتاج )8/367(, الروضة )9/429(, العزيز شرح الوجيز )6/235التهذيب ) (5)
 (.6/235عليه((. التهذيب ) األم يف نص أصح؛ قال البغوي: ))وهذا (6)
 (.360احملرر ص ) (7)
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واملبىن  ,والثاين أظهر أي يف املبين :وقوله. (1)والثاين على الثاين ,على األول األول ,بدمني
 .(2)بفتح الواو واحملتوش ,عليه

إىل  (3)واملميزة ,أي فرتد املعتادة إىل عادهتاقوله: وعدة مستحاضة أبقرائها املردودة إليها 
 ؛وعلى القولني إذا مضت ثَلثة أشهر انقضت عدهتا ,واألظهر رد املبتدأة إىل األقل ,التمييز

واحلساب من أول رؤية  ,ا ثَلثني يوماً هوشهر  ,وطهر غالباً  ,َلشتمال كل شهر على حيض
 .(4)الدم

ترد إىل  :أحدمها: يف املتحرية قوَلن بعد اليأس :قوله: ومتحرية بثالثة أشهر يف احلال وقيل
لنقضت عدهتا بثَلثة  ,فإن قلنا كاملبتدأة .(5)أن عليها اَلحتياط :وأظهرمها. األقل كاملبتدأة

 :والثاين, (6)واملشقة يف اَلنتظار ,فاألصح أَنا كاملبتدأة أيضاً , وإن قلنا ابَلحتياط ,أشهر
أو تسعة  ,أو أربع سنني ,فرتبص إىل سن اليأس ,كمن تباعد حيضها  ,يلزمها اَلحتياط

أما الرجعة والسكىن فإىل ثَلثة أشهر  ,وهو حترمي نكاحها ,واخلَلف فيما يتعلق هبا. (7)أشهر



(, 391السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (. 6/11بداية احملتاج )

 (.6/11(, بداية احملتاج )8/127النجم الوهاج ) (2)
 .(1/46) املستعذب النظم: انظر. واَلستحاضة احليض بني تفر أق اليت هي: املمي أزة (3)
(, بداية احملتاج 8/128(, النجم الوهاج )9/432(, العزيز شرح الوجيز )360احملرر ص ) (4)

(6/11.) 
 (.9/433(, العزيز شرح الوجيز )6/235(,  التهذيب )1/440الوسيط ) (5)
 (. 8/339(, الروضة )9/433وهو األصح. العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/339(, الروضة )9/433وغريه. العزيز شرح الوجيز ) التقريب, صاحب وهو رواية (7)
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إن كان أكثر من  ,فإن وقع يف األثناء اعترب الباقي قرأ ,واَلعتبار ابألهلة ,(1)فقط جزماً 
 .(2)وإَل فَل يف األصح فيبتدئ من اهلَلل ,مخسة عشر يوماً 

ألَنا على  ؛أي إذا كانت من ذوات األقراء ومن فارقها بقرئني قوله: وأم ولد ومكاتبة
كما كمل طَلق   ,ومل ميكن أن ينتصف القرء فكمل الثاين ,النصف يف القسم واحلد

فلو وطئت يف  ,أو يف شبهة نكاح ,أو وطئت يف نكاح فاسد ,وسواء طلقت ,(3)العبد
 .(4)من طريق أوىل وعلم منه حكم كاملة الرق ,ءو شبهة مبلك ميني استربئت بقر 

 مة يف األظهرفأ لت عدة حرة يف األظهر أو بينونةقوله: فإن عتقت يف عدة رجعية كم
. (5)للعدة احتياطاً  ؛تتم عدة حرة فيهما :أحدها: اخلَلف يف الصورتني يرجع إىل ثَلثة أقوال

فَل تتغري الواجب  ,ت بعد وجوب العدة عليهاأألن احلرية طر  ؛عدة أمة فيهما :والثاين
ألَنا   ؛إن كانت رجعية تتم عدة حرة ,(7)وهو األظهر يف أصل الروضة :والثالث  .(6)هبا

عدة  (8)[تتم ابئناً ]وإن كانت  ,وهلذا لو مات عنها انتقلت إىل عدة الوفاة ,كالزوجة
أن الشافعي رضي هللا عنه رجح يف  :ونقل اإلمام البلقيين, (1)ألَنا كاألجنبية  ؛(9)[أمة]



(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/433العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 396احلكيم بن حسني ص )

 فالقول شرع وَل طبع يقتضيه َل اهلَلل ِبول احليض اختصاص قال الغزايل: ))وهذا مزيف, فإن (2)
 (. 1/441اَلحتماَلت((. الوسيط ) ِبسوأ واألخذ ابَلحتياط مأمورة أَنا الصحيح

 أ[-360] (3)
 (.6/12(, بداية احملتاج )8/129(, النجم الوهاج )360احملرر ص ) (4)
األصح. احلاوي  وهو: إسحاق أبو الشيخ وهو اجلديد, وأحد قويل القدمي, وبه قال املزين, وقال (5)

(, الروضة 9/430(, العزيز شرح الوجيز )361(, احملرر ص )1132(, البيان )11/226)
(8/368.) 

 (.8/368(, الروضة )9/430(, العزيز شرح الوجيز )1132هللا. البيان ) رمحه مالك قال وبه (6)
 (.8/368الروضة ) (7)
 يف )ب(: ابئناً تتم. (8)
 األمة.يف )ب(:  (9)
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وأخر معموله يف عدة . (2)إنه أشبه القولني ابلقياس :فقال .أَنا تكمل عدة حرة أيضاً  البائن
 وأما لو ,عليها يءفَل ش ,قرأينبدادها تبعد اع أو ,فعدة حرة ,عما لو عتقت قبل الطَلق

فيجب عدة حرة بَل  ,واحد يءق ابن علق طَلقها وحريتها على شعتقت مع الطَلأ
واألصح يف البسيط يف ابب  ,وبقي ما إذا عتقت يف عدة وفاة. (3)قاله املاوردي ,خَلف

 .(4)أَنا تكمل عدة اَلماء ,اَلسترباء
ئأي﴿ :لقوله تعاىل ؛شهرأثالثة بيئست  وحرة مل حتض أو :قوله يضأ  مأنَ  يَئأْسنَ  َوالَلَّ  ﴾اْلَمحأ
 .(6)صح أَنا تعتد ثَلثة أشهرفاأل نفاساً  وَل ,قط اً مد رتفلو ولدت ومل  ,(5)اآلية
أي سواء كان  وتكمل املنكسر ثالثني ،فإن طلقت يف أثناء شهر فتعتد هالالن :قوله

أو النهار ابتدأ حساب  ,أثناء الليل (7)وإذا وقع الطَلق ,أو انقصاً  ذلك الشهر كامَلً 
 .(9)[(8)حينها]األشهر من 

ألَنا قدرت على األصل قبل الفراغ  ؛أي مستأنفة األقراءقوله: فإن حاضت فيها وجبت 
 .(10)إذا وجد املاء يف خَلل التيمم ,فانتقل إليه كاملتيمم ,من البدل



(, 1132األصح. البيان ) وهو: حامد أبو الشيخ هللا, وقال رمحهما وأمحد حنيفة أبو قال وبه (1)
 (.9/430العزيز شرح الوجيز )

 (.2/827حترير الفتاوى ) (2)
 (.11/225احلاوي ) (3)
 (. 402السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.4سورة الطَلق آية رقم ) (5)
 (.6/13(, بداية احملتاج )8/130(, النجم الوهاج )8/370(, الروضة )361احملرر ص ) (6)
 بعده يف )ب(: يف. (7)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 11/194احلاوي ) (8)

 (.8/131(, النجم الوهاج )404حسني ص )
 )ب(: حينئذ. يف (9)
(, النجم الوهاج 9/436(, العزيز شرح الوجيز )6/241(, التهذيب )11/29البيان ) (10)

(8/131 .) 
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ألن الشهر قابل  ؛أي إذا مل حتض أو آيست على األظهر قوله: وأمة بشهر ونصف
 ,ب[ األقراء/300ألن الشهور بدل عن ] ؛شهران :ويف قول (1)خبَلف األقراء ,للتنصيف

وما  ,ألنه أقل زمن يظهر فيه استرباء الرحم ؛ثالثة :ويف قول (2)فإذا مل تكن تعتد بشهرين
ألن احليضة الواحدة تدل على  ؛وَل حرية وخيالف األقراء ,يتعلق ابلطبع َل خيتلف برق

ورجحه طائفة من  ,رة األمة فيهففارقت احل ,الرباءة والزايدة عليها تعبد موضوع على التفاضل
 .(3)واختاره الروايين يف احللية ,العراقيني

أو تيأس  ,أي فتعتد ابألقراء له: ومن انقطع دمها لعلة كرضاع ومرض تصرب حىت حتيضقو 
برأي علي  ,رضي هللا عنه قضى بذلك يف املرض عثمان ملا روى البيهقي أن ,األشهر يف

وقيد الروايين يف احللية املرض  .وهو كاإلمجاع من الصحابة :قال الشيخ أبو حممد. (4) وزيد
وألَنا ليست من القواعد الَليت يئسن من , (5)وَلبد منه قاله الزركشي ,مبا يرجى زواله

 .(6)ي مل يبلغن احليضئوَل من الَل ,احمليض



(, العزيز شرح 6/249أصحابنا. التهذيب ) من خراسان أهل مجهور حنيفة, وعليه أبو قال وبه (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: 8/371(, الروضة )9/437الوجيز )

 (. 8/131(, النجم الوهاج )405لقمان احلكيم بن حسني ص )
(,  8/371(, الروضة )9/437(, العزيز شرح الوجيز )6/249(, التهذيب )6/122الوسيط ) (2)

 (.8/131م الوهاج )النج
(, 8/371(, الروضة )9/437(, العزيز شرح الوجيز )6/122ورجحه احملاملي, وُسليم. الوسيط ) (3)

(, 407السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/131النجم الوهاج )

دد, ابب من تباعد حيضها, حديث رقم (, كتاب الع7/668أخرجه البيهقي يف سننه الكربى ) (4)
(15410.) 

 (. 408السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 (.6/14(, بداية احملتاج )8/371الروضة ) (6)
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فأشبهت من انقطع  ,ألَنا ترجو عود الدم ؛فكذا يف اجلديدأي معروفة  لعلة ال قوله: أو
 أربع سنني :ويف قول (2)ويف القدمي ترتبص تسعة أشهر (1)أو مرض ,دمها لعارض رضاع

 .(3)أَنا ترتبص ستة أشهر :وخرج على القدمي
كما تعتد املعلق طَلقها   ,(4)[تعتد]أي على كل من أقوال القدمي  قوله: مث تعتد ابألشهر

إما غالبه أو  ,أَنا تصرب مدة احلمل :وحاصل القدمي ,مع حتقق براءة الرحم ,على الوَلدة
 .(6)رجوع الشافعي رضي هللا عنه صرَياً  :وغريه ,وحكى الروايين ,(5)أكثره أو أقله

ض ألن ما تراه حي ؛قوله: فعلى اجلديد لو حاضت بعد اليأس يف األشهر وجبت األقراء
 ,فيضم إليه قرئني آخرين ,فوما مضى َيسب قرأ بَل خَل, وَل اعتداد ابألشهر مع األقراء

توشه َيألنه طهر مل  ؛مث حاضت فكالصغرية ,نعم لو وصلت إىل سن اليأس ومل حتض
   .(7)دمان

ت الدم بعد أيعين إذا ر  قوله: أو بعدها فأقوال أظهرها إن نكحت فال شيء وإال فاألقراء
 ,فالنكاح صحيح ,فاألظهر أَنا إن كانت نكحت بعد األشهر فقد َتت العدة ,َتام األشهر



(, النجم 9/438(, العزيز شرح الوجيز )11/23(, البيان )6/122حنيفة. الوسيط ) أبو قال وبه (1)
 (.8/132الوهاج )

 (6/122(. وانظر: الوسيط )9/438وأمحد, رمحهما هللا. العزيز شرح الوجيز ) مالك قال وبه (2)
 (.8/132(, النجم الوهاج )9/438(, العزيز شرح الوجيز )6/122الوسيط ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
 (.5/83(, مغين احملتاج )6/14(, بداية احملتاج )8/132النجم الوهاج ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/439العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.  410احلكيم بن حسني ص )
 (.8/133(, النجم الوهاج )9/439العزيز شرح الوجيز ) (7)
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َلنقضاء عدهتا يف الظاهر  ؛َل يلزمها العود إىل األقراء :والثاين. (1)وإن مل تنكح لزمها األقراء
 .(3)يسةآألنه ابن أَنا ليست  ؛يلزمها :والثالث. (2)ابألشهر

لتقارهبن يف الطبع  ؛كما نص عليه يف األم  ,أي من األبوين قوله: واملعترب أيس عشرهتا
اعتدت  ,إَل وانقطع حيضها ,مل تبلغه امرأة من نسائهافإذا بلغت سناً  ,واخللق واخللق

واملتويل  ,صرح به القاضي حسني ,أي نساء عصرها كل النساء  :ويف قول .(4)ابلشهور
إن سن  ,واألشهر على هذا ,لَلحتياط وهللا أعلم ،قلت: ذا القول أظهر  .(5)والفوراين

 .(7)مخسون :وقيل ,ستون :وقيل ,(6)اثنان وستون سنة :اليأس
كمنفي بلعان عدة   ،عدة احلامل بوضعه بشرط نسبته إىل ذي العدة ولو احتماال  : فصل

 كونه منسوابً   :أحدمها ,ويشرتط يف انقضاء العدة به شرطان ,(8)ابلوضع لآلية الكرمية احلامل
فإذا َلعن  ,كاملنفي ابللعان  ما احتماَلً إو  ,ما ظاهراً إ ,أو غريه ما زوجاً إ ,إىل من العدة منه

وهلذا  ,جبواز كذبه وصدقها ,منه (9)إلمكان كونه ؛ونفى احلمل انقضت عدهتا بوضعه حامَلً 



(, النجم الوهاج 9/443(, العزيز شرح الوجيز )6/242وصححه البغوي. التهذيب ) (1)
(8/133.) 

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/443زيز شرح الوجيز )الع (2)
 (.8/133(, النجم الوهاج )411احلكيم بن حسني ص )

 (.8/133(, النجم الوهاج )8/372(, الروضة )9/443العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/372(, الروضة )6/241التهذيب ) (4)
 (.8/134(, النجم الوهاج )6/241(, التهذيب )6/125سيط )والغزايل والبغوي. الو  (5)
 (. 8/134(, النجم الوهاج )9/441ورجحه الرافعي, ومال إليه األكثرون. العزيز شرح الوجيز ) (6)
 .سنة تسعون: السرخسي وقال. غريه وحكامها اللطيف, كتابه  يف خريان بن احلسن أبو حكامها (7)

(, النجم الوهاج 9/441(, العزيز شرح الوجيز )6/125(. وانظر: الوسيط )8/372الروضة )
(8/134.) 

 (.4سورة الطَلق آية رقم ) ﴾.مَحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اأَلمْحَالأ  قوله تعاىل: ﴿َوأُوَلتُ  (8)
 ب[-360] (9)
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أو ظهر احلمل  ,أما ما َل َيتمل كموت صيب َل يزل عن حامل ,(1)[حلقه]لو استلحقه 
ألن من انتفى  ؛بلعان كان األحسن حذفه :وقوله. (3)فَل تنقضي به العدة ,موته (2)[بعد]

أو وطئها  ,أو وطئها ,وادعت أَنا راجعها ,كما لو أتت به ألكثر من أربع سنني  ,بغري لعان
وأشار ابلكاف إىل عدم  ,حكاه الرافعي ,وأمكن فإن العدة تنقضي بوضعه ,بشبهة

 .(4)وفيه صور ,اَلحنصار يف املَلعن
 :الشرط الثاين فتؤمان أيت توأمني ومىت حتلل دون ستة أشهرقوله: وانفصال كله حىت 

أو  ,ولو خرج بعضه منفصَلً  ,فَل تنقضي العدة خبروج بعض الولد ,أن تضع احلمل بتمامه
ولو مات أحدمها ورثه  ,ولو طلقها وقع الطَلق ,ومل خيرج الباقي بقيت الرجعة ,لمنفصغري 

ع توريثه نكم  ,ذي خرج بعضه دون بعضوكذا تبقى سائر أحكام اجلنني يف ال ,اآلخر
بتؤمني مل تنقض العدة حىت تنفصل  ولو كانت حامَلً  ,العتق إليه من األم  (5)[وسراينه]

فله الرجعة قبل  ,ووضعت أحدمها ,حىت لو كانت رجعية ,ألَنما محل واحد ؛الثاين بتمامه
فإن  ,أو كان بينهما دون ستة أشهر ,وإمنا يكوان تؤمني إذا وضعتهما معاً  ,(6)أن تضع الثاين

 .(7)ختلل بينهما ستة أشهر فأكثر كاان محلني
إلطَلق  ,أو ميتاً  يعين أن العدة تنقضي ابنفصال الولد حياً  قوله: وتنقضي مبيت ال علقة

 .(8)لعدم تيقن أنه أصل الولد ؛وَل تنقضي إبسقاط العلقة والدم ,اآلية



 سقط من )ب(. (1)
 يف )ب(: مع. (2)
 (. 8/135(, النجم الوهاج )8/373(, الروضة )6/242(, التهذيب )11/9البيان ) (3)
 (. 9/453العزيز شرح الوجيز ) (4)
 يف )ب(: وسراية. (5)
 (.11/10األول. البيان ) بوضع عدهتا تنقضي: قال فإنه عكرمة, إَل الفقهاء, أكثر قال وبه (6)
(, العزيز شرح الوجيز 6/242هذيب )(, الت11/9(, البيان )15/175َناية املطلب ) (7)

 (.8/135(, النجم الوهاج )8/373(, الروضة )9/447)
 (.6/17(, بداية احملتاج )9/447(, العزيز شرح الوجيز )362(, احملرر ص )6/130الوسيط ) (8)
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إذا أسقطت مضغة فيها شيء من  أخربهتا القوابلقوله: ومبضغة فيها صورة آدمي خفية 
فإن مل يظهر شيء من  ,انقضت به العدة ,كيد أو أصبع أو ظفر أو غريها  ,صورة اآلدمي
وإن خفيت  ,وهي بينة لنا ,فيها صورة خفية :لكن قال أهل اخلربة من النساء ,صورة اآلدمي

 .(1)كاموسائر األح ,وحكم ابنقضاء العدة ,على غريان قبلت شهادهتن
ولو بقي لتخلقت   (2)[اآلدمي]قوله: فإن مل تكن صورة بينة وال خفية وقلن هي أصل 

ورجح الرافعي طريقة  ,(3)وقد حصلت ,ألن العدة لرباءة الرحم ؛انقضت على املذهب
 .(5)مل تنقض به ابَلتفاق قاله اإلمام ,أما إذا قلن َل يعرف ما هو ,(4)القولني

أي وَل اعتبار مبا  محل للزوج اعتدت بوضعه (6)[أشهر]قوله: ولو ظهر يف عدة أقراء أو 
ووضع احلمل يدل عليها  ,ألَنما يدَلن على الرباءة ظاهراً  ؛أو األشهر ,مضى من األقراء

 :وقوله. (7)فإذا قدرات عليه بطل البدل ,لتعذره ؛عن القطع وإمنا يكتفى ابلظاهر بدَلً  ,قطعاً 
وهلذا قال  ,وليس كذلك ,قد يوهم أنه لو ظهر بعدها يكون احلكم خبَلفه ,يف عدة



(, النجم 362(, احملرر ص )11/10(, البيان )6/130(, الوسيط )15/175َناية املطلب ) (1)
 (.8/136الوهاج )

 يف )ب(: آدمي أي.  (2)
(. وانظر: بداية احملتاج 11/10(, البيان )15/175وأفىت به الشافعي رمحه هللا. َناية املطلب ) (3)

(6/18.) 
املروزي. فالقول األول:  وإبراهيم الروايين والقاضي" اللطيف" يف خريان بن احلسن وعليها أبو (4)

ألَنا منوطة ابسم الولد, وهو َل يصدق.  ؛إعطاؤه حكم الولد, نظراً لشهادة القوابل. والثاين: املنع
 (.9/448العزيز شرح الوجيز )

 (.15/175َناية املطلب ) (5)
 يف )ب(: أشبهت. (6)
 (.6/18(, بداية احملتاج )9/449(, العزيز شرح الوجيز )362(, احملرر ص )6/244التهذيب ) (7)
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اعتدت  ,مث ظهر هلا محل ,لو اعتدت صاحبة األقراء بثَلثة قروء :الصيمري يف شرح الكفاية
 .(1)وقوله للزوج يتعلق حبمل َل يظهر ,ابحلمل َل غري

وبعد نكاح استمر إال أن تلد قوله: ولو اراتبت فيها مل تنكح حىت يزول الريبة أو بعدها 
لدون ستة أشهر من عقده أو بعدها قبل نكاح فلتصرب لتزول الريبة فإن نكحت 

يعين إذا مل تظهر احلمل  فاملذهب عدم إبطاله يف احلال فإن علم مقتضيته أبطلناه
ا فليس هل ,فإن اراتبت قبل َتام األشهر واألقراء ,ولكنها اراتبت لثقل وحركة جتدها ,ِبمارات

وأن تبني وقوعه بعد  ,فإن تزوجت فالنكاح ابطل ,أن تزوج بعد َتامها حىت تزول الريبة
بعد َتام األقراء أو  ,ن تزوجتأوإن عرضت الريبة بعد  ,للرتدد يف انقضائها ,انقضاء العدة

لكن  ,فَل تنقض ابلشك ,اً ر هللحكم ابنقضاء العدة ظا ,مل َيكم ببطَلن النكاح ,األشهر
تبينا  ,ِبن ولدت لدون ستة اشهر من وقت النكاح ,وقت النكاح َنا حامَلً لو حتققنا كو 

 ,وقبل أن تزوج فاألوىل أن تصرب إىل زوال الريبة ,وإن عرضت بعد العدة ,بطَلن النكاح
وعبارة الكتاب تقتضي  ,(5)واجلمهور ,(4)وأصلها (3)والروضة ,(2)والتعبري ابألوىل عبارة احملرر

األوىل أن  :وقال القاضي حسني. (6)وبه صرح الشيخ أبو حممد يف السلسلة ,وجوب الصرب
ن فاملذهب القطع ِب ,فإن مل تفعل وتزوجت ,وإن نكحت أساءت وخرجت ,َل تنكح



(, 423السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (.8/137النجم الوهاج )

 (.362احملرر ص ) (2)
 (.8/377الروضة ) (3)
 (.9/449العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/244منهم صاحب التهذيب ) (5)
انظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (6)

(425.) 
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وقوله فإن علم . (1)فَل يبطله ابلشك ,ألان حكمنا ابنقضاء العدة ؛النكاح َل يبطل يف احلال
واملقتضي هو  ,أي لتبني فساده هذا أصح الطرقأبطلناه  ,أي مقتضى البطَلن :مقتضيته

وقفت  ,بل لو راجعها الزوج قبل الريبة ,وهذا َل خيتص ابلنكاح ,الوَلدة لدون ستة أشهر
 .(2)وإَل بطلت نص عليه ,فإن ابن محل ثبت ,الرجعة

قد تقدم أن أكثر مدة  أ[ أابهنا فولدت أربع سنني حلقه أو ألكثر فال/301قوله ولو ]
ومل ينف احلمل  ,أو بفسخ أو لعان ,أو ابلثَلث ,فلو أابن زوجته خبلع ,(3)احلمل أربع سنني

 . (4)حلق الزوج لإلمكان ,فأتت بولد ألربع سنني فأقل من وقت الفراق
لئَل يلزم منه أن  ,ومرداهم من وقت إمكان العلوق قبيل الطَلق ,أطلقوه كذا  :قال الرافعي

مث تلد  ,ة ابنقضاء عدهتاأوَل فرق بني أن تقر املر  ,يكون مدة احلمل أكثر من أربع سنني
أما إذا ولدت  ,فَل ينقطع إبقرارها ,ألن النسب حق الولد ؛(5)وبني أن َل تقر على الصحيح

 .(7)فالولد منفي عنه بَل لعان لعدم اإلمكان (6)ألكثر من أربع سنني



واإلصطخري. الروضة  إسحاق, وأبو خريان, ابن قال وبه واألم, املختصر يف نص الشافعي وهو (1)
يق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتق8/377)
(425.) 

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: 8/377(, الروضة )362احملرر ص ) (2)
 (.8/138(, النجم الوهاج )426لقمان احلكيم بن حسني ص )

 مدته أكثر: والليث وربيعة الزهري حنيفة. وعن أيب مذهب وهو, سنتان مدته أكثر: املزين وقال (3)
سنني. النجم الوهاج  وسبع, سنني ومخس, سنني أربع: رواايت ثَلث مالك سنني. وعن سبع

(8/139.) 
 (. 8/377(, الروضة )6/133(, الوسيط )11/205احلاوي ) (4)
 من أشهر ستة لدون به أتيت أن إَل يلحقه مل ولدت, مث ابنقضائها أقرت إذا: سريج ابن وقال (5)

 (.8/378) األقراء. الروضة
 أ[-361] (6)
 (.9/451العزيز شرح الوجيز ) (7)
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إذا  العدة (1)من انصرام :ويف قول .حسبت املدة من الطالق طلق رجعيا   قوله: ولو
إَل أن السنني األربع حتسب من  ,مث ولدت فاحلكم على التفصيل املذكور ,طلقها رجعياً 

فَل يؤثر كوَنا زوجة يف  ,ألَنا كالبائن يف حترمي الوطئ ؛على األظهر وقت الطَلق أيضاً 
 .(3)من وقت انصرام العدة :والثاين. (2)معظم األحكام

مل أي من النكاح الثاين فكأَنا  قوله: ولو نكحت بعد العدة فولدت لدون ستة أشهر
مل يلحق أو ألقل من  ,أي فيكون احلكم كما سبق أن ولدت ألكثر من أربع سنني تنكح

وإن كان لستة أشهر فأكثر  (4)وإَل فصحيح ,وحيث حلق فنكاح الثاين ابطل ,ذلك حلق
 .(5)ألن الفراش الثاين أتخر فهو أقوى ؛ولأي وإن أمكن كونه من األ للثاين فالولد

فولدت لإلمكان من األوىل حلقه وانقضت بوضعه مث  قوله: ولو نكحت يف العدة فاسدا  
 ,وألربع سنني فأقل من الطَلق ,أي ابن ولدت لدون ستة أشهر من وطئ الثاين تعتد للثاين

مث تعتد للثاين  ,فتعني أن تعتد به عن األول ,من الثاين واستحال كونه ,مل ينقطع العدة
 .(6)ابألقراء



 القاموس: انظر. ابئناً  قطعه: صْرماً  -يصرأمه -وَصَرَمه. ُيصَرم أن له حان أي انصرم مصدر: انصرام (1)
 .(2/1487) احمليط

(, العزيز شرح الوجيز 362(, احملرر ص )6/245ورجحه البغوي, والرافعي. التهذيب ) (2)
 (.8/378(, الروضة )9/452)

(, النجم الوهاج 9/452(, العزيز شرح الوجيز )362(, احملرر ص )6/245التهذيب ) (3)
 (.6/20(, بداية احملتاج )8/140)

السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق (, 9/455(, العزيز شرح الوجيز )362احملرر ص ) (4)
 (.431الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 دون به, تفر د: الوسيط حواشي السكري يف ابن  يُعرض. وقال أنه: املهذَّب قال الزركشي: ))ويف (5)
بن العراقي أني((. السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم  من غريه

 (.9/455(. وانظر: العزيز شرح الوجيز )431حسني ص )
 (.5/88(, مغين احملتاج )6/22(, بداية احملتاج )8/140(, النجم الوهاج )362احملرر ص ) (6)
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أتت به ألكثر من أربع سنني من طَلق  (1)[ِبن] أي قوله: أو لإلمكان من الثاين حلقه
أو  ,فهل يلحق ابلثاين وإن كان رجعياً . (2)فهو ملحق ابلثاين فإن كان الطَلق ابئناً  ,األول

ونقل اإلمام البلقيين . (4)(3)قوَلن يف الروضة وأصلها من غري ترجيح ,تعرض على القائف
ن نكحت ِب ولو نكحن فاسداً  :وعبارة احملرر, (5)ينبغي الفتوى به :وقال .القول الثاين وحده

 .(7)وهي أوىل ألن النكاح يف العدة َل يكون إَل فاسداً  ,(6)يف العدة
 ,ن أتت به لستة أشهر من وطئ الثاينِب ,أي وإن ولدت لإلمكان منهما قوله: أو منهما

القائف فإن أحلقه أبحدمها فكاإلمكان  (8)[على]عرض وألربع سنني فأقل من الطَلق 
وابتدأت عدة الثاين  ,وهو املطلق فقد انقضت عدة الطَلق ,أي فإن أحلقه ابألول منه فقط

أحلقه ابلثاين ثبت على وإن . (10)بعد انقضاء النفاس :قال ابن الصباغ وغريه. (9)ابَلقراء
أو مل يكن قائف فإنه ينتظر  ,أو أشكل عليه ,وسكت عما إذا أحلقه هبما ,بقية عدة األول

وكذا  ,أن مل حتض مع احلمل ,ويلزمها أن تعتد بعد الوضع بثَلثة أقراء ,بلوغه وانتسابه بنفسه



 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (1)
(, السراج الوهاج 8/281(, الروضة )9/455(, العزيز شرح الوجيز )11/212احلاوي ) (2)

 (.  433ركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )للز 
 (.8/281(, الروضة )9/455العزيز شرح الوجيز ) (3)
القول األول: أنه يلحق ابلثاين, كما ذكر املؤلف, وهو املعتمد. والقول الثاين: يعرض على  (4)

هاج للزركشي, كتاب العدد, (, السراج الو 11/213القائف, وكأن فراش األول قائم. احلاوي )
 (. 433حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.2/830حترير الفتاوى ) (5)
 (.362احملرر ص ) (6)
 (.8/141النجم الوهاج ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
 (.6/22(, بداية احملتاج )8/141(, النجم الوهاج )11/213احلاوي ) (9)
 (. 343السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (10)
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 ء,لوطمكان من الثاين حتسب من وقت اواألصح أن مدة اإل, (1)إن حاضت يف األصح
 ءِبن كان لدون ستة أشهر من الوط ,ألن يكون من واحد منهما ؛وإن ولدته لزمان َل ميكن

إن كان الطَلق  ,مل يلحق بواحد منهما ,وألكثر من أربع سنني من طَلق األول ,الثاين
 ,وعلى هذا فاألصح أنه َل ينقضي بوضعه, (2)على أحد القولني كذا إن كان رجعياً , و ابئناً 

 :والقول الثاين. (3)مث تستأنف عدة الثاين ,بل تتم بعد الوضع عدة األول ,عدة واحد منهما
 .(4)وتنقضي به عدته مث تستأنف للثاين ,أنه يلحق ابألول

مث إن وطئها  ,لكن تسقط نفقتها وسكناها لنشوزها ,َل ينقطع العدة ابلعقد الفاسد تنبيه:
وإن جهل التحرمي لظنه انقضاء العدة أو لظنه  ,يف العدةعاملا ابلتحرمي فهو زان َل يؤثر وطؤه 

ودعواه  :قال الروايين, للثاين ت به العدة ملصريها فراشاً أن املعتدة َل َيرم نكاحها انقطع
َنا معتدة يقبل بكل حال ودعوى اجلهل بتحرمي املعتدة َل تقبل إَل من قريب عهد اجلهل ِب
 .(5)مث إذا فرق بينهما تكمل عدة األول مث تعتد للثاين ,ابإلسَلم

واألصح أن له وطئها قبل الوضع إذ  ,من الزان صح نكاحه بَل خَلف لو نكح حامَلً  فرع
 .(6)َل حرمة له

أي ومل  لزمها عدات شخص من حبس أبن طلق مث وطئ يف عدة أقراء أو أشهر: فصل
  أو جهل التحرمي أو ,أو نسى الطَلق ,األخرىن ظنها زوجته ِب جاهال  حتبل من هذا الوطء 

وتدخل فيها بقية عدة  ءفتبتدئ عدة من الوطأي العداتن  يف رجعته تداخلتا عاملا  


 (.8/381(, الروضة )9/456(, العزيز شرح الوجيز )11/213احلاوي ) (1)
(, 9/456وقيل: حتسب من وقت النكاح الفاسد. وبه قال القفال الشاشي. العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.8/382الروضة )
 اآلخر عن تعتد مث شبهة, بوطء أحدمها من كونه  إلمكان بعينه, َل أحدمها من بوضعه تعتد: وقيل (3)

 (.8/388أقراء. الروضة ) بثَلثة
(, السراج الوهاج 8/382(, الروضة )9/456(, العزيز شرح الوجيز )11/213احلاوي ) (4)

 (.435للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/381(, الروضة )9/455(, العزيز شرح الوجيز )11/194(, البيان )6/254التهذيب ) (5)
 (. 11/40(. وانظر: البيان )8/375وقال ابن حداد: مينع. الروضة ) (6)
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وقدر تلك  ,فَل معىن للتعدد ,ألَنما من حبس لشخص ؛(1)أي على الصحيح الطالق
َل  ,ان الطَلق رجعياً وله الرجعة يف تلك البقية إن ك ,عن اجلهتني واقعاً  البقية يكون مشرتكاً 

 ؛أو اجلهل ,إذا افرتق فيها بني العلم بتحرمي الوطء ,بعدها والتقييد ابلرجعية يف العامل فقط
 .(2)وأما البائن فإن علم التحرمي فهو زان َل أثر له ,ألن نفس عدته شبهة

ألَنما من شخص  ؛أقراء تداخلتا يف األصح ىواألخر  محال   احديهماقوله: فإن كانت 
 .(3)مث أحبلها أو حائَلً  ,مث وطئها أي سواء طلقها حامَلً  فتنقضيان بوضعهفأشبها احلبس 

وكذا إن كانت ابألقراء  ,إن كانت عدة الطَلق ابحلمل ,أي قبل الوضع قوله: وتراجع قبله
: وأشار إىل اخلَلف بقوله ,(4)وإن وجبت عدة أخرى ,ألَنا يف عدة الطَلق ؛على األصح

وهي  ,ألن عدة الطَلق قد سقطت ؛أي فَل رجعة إن كان احلمل من الوطء فال :وقيل
وتنتقل عدة الوفاة  ,وحلقها الطَلق ,وحيث قلنا بثبوت الرجعة تواراث ,اآلن معتدة عن الوطء

 .(5)إن مات
فأما إذا  ,حبيض (6)لدم على احلمل أو تراه وقلنا ليسما تقدم فيما إذا كانت َل ترى ا: فرع

من  بل إن كان احلمل حاداثً  ,(1)صح فَل تداخل على األصحرأته وقلنا إنه حيض وهو األ



 (.9/458(, العزيز شرح الوجيز )11/102(, البيان )11/294احلاوي ) (1)
رجعة يف قدر البقية َل بعدها. العزيز شرح الوجيز والوجه الثاين: تتمحض للوطء الثاين, فله ال (2)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/458)
(436 .) 

(, العزيز شرح الوجيز 363قال الرافعي: ))وهو األشبه((, وصححه الفوراين. احملرر ص ) (3)
العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب 9/459)
(438 .) 

 (.8/143(, النجم الوهاج )8/384(, الروضة )6/266التهذيب ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق 8/384(, الروضة )9/459العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 555الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 ب[-361] (6)
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 ,الوطء ومضت األقراء قبل الوضع فقد انقضت عدة الطَلق وليس للزوج الرجعة بعد ذلك
وإن وضعت احلمل قبل َتام األقراء فقد انقضت عدة الوطء وعليها بقية عدة الطَلق 

عن  (2)بل الوضع وبعده إىل َتام البقية بَل خَلف كما نقله الرافعيوللزوج الرجعة ق
وإن كان  ,فيما قبل الوضع وجهان (5)واملهذب (4)لكن يف كَلم املاوردي, (3)التهذيب

احلمل لعدة الطَلق فله الرجعة إىل الوضع فإذا وضعت قبل َتام األقراء أكملت ما بقي من 
 .(6)عدة الوطء وَل رجعة فيه

أي والواطئ غري  أو لشخصني أبن كانت يف عدة زوج أو لشبهة فوطئت بشبهةقوله: 
أي  أو نكاح فاسد أو كانت زوجة معتدة عن شبهة فطلقت فال تداخلصاحب العدة 

أَنما  (1)والبيهقي عن علي (7)ملا روى مالك عن عمر ,بل تعتد عن كل واحدة عدة كاملة



 وإىل حممد, أبو الشيخ قال حسني. وقيل: َل تنقضي, وبه والقاضي حامد, أبو الشيخ قال هوب (1)
(, السراج الوهاج للزركشي,  8/385(, الروضة )9/460اإلمام. العزيز شرح الوجيز ) مال ترجيحه

 (.439كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/460العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/267التهذيب ) (3)
 (11/295احلاوي ) (4)
 (.3/134املهذب ) (5)
 (.8/144(, النجم الوهاج )2/831حترير الفتاوى ) (6)
 رشيد حتت كانت  األسدية طليحة أن يسار, بن سليمان عن روي ما عنه, هللا رضي عمر أثر (7)

 ضرابت, ابملخفقة زوجها وضرب اخلطاب, بن عمر فضرهبا عدهتا, يف فنكحت فطلقها, الثقفي,
 كان  فإن عدهتا, يف نكحت امرأة ))أميا: اخلطاب رضي هللا عنه بن عمر قال مث. بينهما وفرق

 كان  مث األول, زوجها من عدهتا بقية اعتدت مث بينهما, فر أق هبا, يدخل مل تزوجها الذي زوجها
 مث األول, من عدهتا بقية اعتدت مث بينهما فرق هبا, دخل كان  وإن اخلطاب, من خاطبا اآلخر

: ابب النكاح, كتاب  (,3/768املوطأ ) يف مالك أبداً((. رواه جيتمعان َل مث اآلخر, من اعتدت
 ))وهذا: (7/203) الغليل إرواء يف األلباين (. قال1961النكاح, رقم ) من جيوز َل ما جامع
 اخلطاب((  بن عمر من املسيب بن سعيد مساع صحة يف اخلَلف على صحيح إسناد
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إَل ما روي  (2)وَل خمالف هلما ,َل تتداخَلن ,من شخصني ,ة عداتنأعلى املر  إذا كان :قاَل
فَل تتداخَلن   ,َنما حقان مقصودان آلدمينيوأل ,(4)ومل يثبت ,(3)عن ابن مسعود

 .(5)كالدينني
فإن كان احلمل  ,ب[/301] كان أو متأخراً   أي سابقاً  قوله: فإن كان محل قدمت عدته

مث تعتد ابألقراء للشبهة بعد  ,مث وطئت بشبهة فإذا وضعت انقضت عدة الطَلق ,للمطلق
 ,(6)وللزوج رجعتها قبل الوضع ,طهرها من النفاس

 ,وإن كان احلمل من وطء الشبهة ,(7)واستثىن الروايين من ذلك حالة اجتماع الواطئ هبا
وللزوج الرجعة يف تلك  ,وعادت إىل بقية عدة الطَلق ,فإذا وضعت انقضت عدة الوطء

وَيل له وطئها على  ,سواء يف ذلك مدة النفاس وغريها ,إن كان طَلقه رجعياً  ,البقية



 هللا رضي علي عن عمر, أيب زاذان عن السائب, بن أثر علي رضي هللا عنه, ما روي عن عطاء (1)
 فرجها من استحل مبا الصداق وهلا بينهما يفرق أنه عدهتا يف تزوج اليت يف قضى ))أنه عنه:

(,  7/725)اآلخر(( رواه البيهقي يف سننه الكربى  من وتعتد األول عدة من أفسدت ما وتكمل
: (7/204) الغليل إرواء يف األلباين (. قال15540كتاب العدد, ابب اجلمع بني العدتني, رقم )

 .اختلط(( كان  السائب بن عطاء لكن ثقات, ))رجاله
 .(11/290) الكبري احلاوي. الصحابة(( إمجاع ))هو: املاوردي قال (2)
 وشهد اهلجرتني, وهاجر قدمياً, أسلم. اهلذيل الرمحن عبد أبو غافل, بن مسعود بن هللا عبد: هو (3)

 اإلصابة: انظر. ه (32) سنة تويف. نعليه صاحب وكان  النيب وَلزم بعدها, واملشاهد بدراً 
(2/1124). 

 .(8/144(, النجم الوهاج )11/290) الكبري احلاوي (,5/473) انظر: اَلستذكار (4)
(, 442السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (.6/24(, بداية احملتاج )8/144النجم الوهاج )
 (.8/387(, الروضة )9/465(, العزيز شرح الوجيز )363احملرر ص ) (6)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/464العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (. 8/145(, النجم الوهاج )442احلكيم بن حسني ص )
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كما تقدم وَل   ,أما إذا مل ميكن كونه لواحد منهما فالولد منفي عنهما. (1)األصح من زوائده
مث  ,بل إذا وضعته َتمت عدة األول ,تنقضي بوضعه عدة واحد منهما على األصح

بعينه إلمكان كونه من أحدمها َل  ,تعتد بوضعه عن أحدمها :وقيل. تستأنف عدة الثاين
 .(2)مث تعتد عن اآلخر بثَلثة أقراء ,شبهة ءبوط

أي عدة الطَلق لتقدمها  فإن سبق الطالق أمتت عدتهأي وإن مل يكن محل  قوله: وإال
مث إن مل يكن من الثاين إَل وطء شبهة  ,أي عدة الشبهة مث استأنفت األخرىوقوهتا 

له َل  ووطئ فزمن كوَنا فراشاً  ,وإن نكح فاسداً  ,عدة الطَلق (3)[عقب] ابتدأت عدته
من حيث التفريق  ,والصحيح أَنا تعود إىل عدة الطَلق ,َيسب عن واحدة من العدتني

 .(4)بينهما
ويف التتمة يف كتاب الرجعة وجه  ,(5)أي إن كان الطَلق رجعياً  قوله: وله الرجعة يف عدته

يف عدة الشبهة وال يستمتع هبا أي عدته وشرعت  فإذا رجع انقطعت ,(6)أنه َل يصح



(, الروضة 9/465ترجيحه. العزيز شرح الوجيز ) إىل املتويل ومال للعدة, متعرضة ألَنا َل,: والثاين (1)
(8/388.) 

 (.8/388(, الروضة )9/465) العزيز شرح الوجيز (2)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (3)
الشاشي. العزيز شرح الوجيز  القفال عن حكي الثاين, النكاح يف وقع وطء آخر وقيل: من (4)

 (.8/385(, الروضة )9/462)
 (.6/25(, بداية احملتاج )8/145(, النجم الوهاج )8/385(, الروضة )363احملرر ص ) (5)
 (. 444السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
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وهذا كله يف الطَلق  ,(1)وأما بغريه فعلى املذهب ,ابلوطء فبَل خَلف أماحىت تقضيها 
 .(2)وكَلم الرافعي يشعر ترجيح اجلواز ,ففي جتديد النكاح وجهان فإن كان ابئناً  ,الرجعي

مث طلقت وهي يف عدة  ,هةأي ِبن كانت منكوحة فوطئت بشب قوله: وإن سبقت الشبهة
فإذا َتت عادت إىل  ,أي لقوهتا فتشرع فيها بنفس الطَلق قدمت عدة الطالقالشبهة 

 .(4)أي تتمها مث تبتدئ عدة الطَلق مراعاة للسابق الشبهة :وقيل .(3)بقية عدة الشبهة
 .(5)أَتت عدة الواطئ األول بَل خَلف ,يف عدة وطء شبهة ,لو طرأ وطء شبهة فرع:
عاشرها كزوج بال وطء يف عدة أقراء أو أشهر فأوجه أصحها إن كانت ابئنا : فصل

أو  ,أو غاب عنها انقضت عدهتا مبضي األقراء ,إذا طلق زوجته وهجرها انقضت وإال فال
 ؛مل مينع ذلك انقضاء العدة فإن كان الطَلق ابئناً  ,بل كان يطأها ,فلو مل يهجرها ,األشهر

 ؛ما دام يطأها ,َل يشرع يف العدة :قال املتويل وإن كان رجعياً  ,ألنه وطء زان َل حرمة له
ويعاشرها  ,ولكن خيالطها ,وإن كان َل يطؤها. (6)وهي مشغولة ,ألن العدة لرباءة الرحم

وإن كان  ,حسبت مدة املعاشرة من العدة فاألصح أنه إن كان الطَلق ابئناً  ,معاشرة األزواج
 ,ويف الرجعية الشبهة قائمة ,بَل شبهة فأشبهت الزان هبا ,ألن خمالطة البائن حمرمة ؛فَل رجعياً 



غريه. العزيز شرح  شبهة عن املعتدَّة بزوجته اَلستمتاع جيوز أنه: وجهاً  -الظهار ابب يف- وحكى (1)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/268الوجيز )

 (.446حسني ص )
 احلل, يستعقبه َل نكاح ألنه وقال النووي: ))وهو األصح عند األكثرين((.والوجه الثاين: َل؛ (2)

(, بداية 8/386(, الروضة )9/462(, العزيز شرح الوجيز )6/138الرجعة. الوسيط ) وخيالف
 (.6/25احملتاج )

(, مغين احملتاج 6/268لتهذيب )(, ا6/139(. وانظر: الوسيط )363وهو األظهر. احملرر ص ) (3)
(5/91.) 

 (.6/26(, بداية احملتاج )5/91(, مغين احملتاج )6/268(, التهذيب )6/139الوسيط ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 6/268التهذيب ) (5)

 (.8/146(, النجم الوهاج )446حسني ص )
 (. 8/146(, النجم الوهاج )8/394(, الروضة )9/473وجيز )العزيز شرح ال (6)
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َل َيسب  :والثاين. (1)فَل حتسب زمن اَلستفراش من العدة ,وهو ابملخالطة مستفرش هلا
ويف  ,بَل وطء عما إذا كان يطأ :واحرتز بقوله. (3)حتسب :والثالث .(2)تلك املدة من العدة

وَل يضر دخول  ,دون النهار وإن مل يتصل كاخللوة ليَلً  ة, املعاشرة اخللو يكفي يف :البسيط
فإن معاشرهتا َل َتنع انقضاء  ,يف عدة أقراء أو أشهر عن احلامل :وبقوله ,(4)دار هي فيها
 .(5)وهو كذلك ,العدة ابلوضع

وحكى يف الشرح  ,(6)حكاه يف احملرر عن املعتربينقوله: وال رجعة بعد األقراء واألشهر 
وإن مل تنقض  ,الذي عندي أنه َل رجعة له بعد األقراء :الكبري عن فتاوى البغوي أنه قال

وما حكاه البغوي هو أنه بعد أن  :قال يف التحرير .(7)ابَلحتياط يف اجلانبني عمَلً  ,العدة
ويف  ,(9)بثبوت الرجعة القاضي حسني (8)وكذا قال .نقل عن األصحاب أن له الرجعة

 (10)املهمات أنه املعروف الذي به الفتوى



 يف والبغوي حسني, القفال, والقاضي منهم األئمة, أخذ وبه األصح, قال النووي: ))وهو (1)
 (.8/394احللية((. الروضة ) يف والروايين والفتاوى, التهذيب

 (.6/27(, بداية احملتاج )8/146(, النجم الوهاج )8/394(, الروضة )6/142الوسيط ) (2)
 (.8/146(, النجم الوهاج )8/394(, الروضة )6/142الوسيط ) .احملققني عن الغزايل حكاه (3)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/474العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.450حسني ص ) احلكيم بن
(, 450السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (. 8/147النجم الوهاج )
 (.363احملرر ص ) (6)
 (.9/474العزيز شرح الوجيز ) (7)
 أ[-362] (8)
 (.2/834حترير الفتاوى ) (9)
 (.8/147(, النجم الوهاج )2/834حترير الفتاوى ) (10)
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ذه املطلقة يعين إن حلوق الطلقة الثانية والثالثة هل قلت: ويلحقها الطالق إىل انقضاء العدة
 .(1)ابَلحتياط تستمر إىل انقضائها عمَلً  ة,اليت عاشرها يف العد

َل يؤثر يف  يب عاملاً يعين إذا خالط املعتدة أجن قوله: ولو عاشرها أجنيب انقضت وهللا أعلم
ففي الروضة وأصلها أنه جيوز أن َتنع  ,(2)وإن خالط بشبهة ,كما َل يؤثر وطؤه  ,قطع العدة

قال يف . (3)كما سبق أَنا يف زمن الوطء ابلشبهة خارجة عن العدة,من اَلحتساب 
ولو نكح قوله:  ي عني املسألة املذكورة بعده يف.وه ,(4)ومقتضاها أَنا غري منقولة :التحرير

 .(5)ألن النكاح الفاسد َل حرمة له ؛معتدة بظن الصحة ووطء انقطعت من حني وطئ
ورجح يف  ,(6)ألَنا تعقد النكاح معرضة عن عدة األول ؛من العقد :ويف قول أو وجه

على قوله ولو عاشرها  :وقال الزركشي. (8)وجزم به يف الروضة ,(7)الشرحني كونه وجهاً 
وإن كان  ,أما إذا حصل وطئ َل بشبهة فهو زان .(9)أجنيب مراده معاشرهتا بغري وطئ

وهلا شبهة مبا  :قال الزركشي .(10)جيوز أن ميتنع اَلحتساب إىل آخره :فقال الرافعي .بشبهة
شرها فعا ,مةإطَلقه ما لو طلق زوجته األوترد على  :قال ,إذا نكح معتدة على ظن الصحة



 (.7/143(, َناية احملتاج )6/28(, بداية احملتاج )8/147النجم الوهاج ) (1)
 وإن عدهتا, تنقضي األجانب الرجال ختالط كانت  لو أَنا خَلف فيها يعرف قال اإلمام: ))وَل (2)

 (. 15/277أمثت((. َناية املطلب )
 (.8/395(, الروضة )9/474يز )العزيز شرح الوج (3)
 (.2/833حترير الفتاوى ) (4)
قال الزركشي: ))نص عليه يف األم((. السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب:  (5)

 (.453لقمان احلكيم بن حسني ص )
وهو قول القفال الشاشي. السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم  (6)

 (. 454بن حسني ص )
 (.9/475العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/395الروضة ) (8)
 (.453السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
 (.9/475جيز )العزيز شرح الو  (10)
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 .فَل تنقطع ,احرتز بقوله ووطء عما إذا مل يطأ :وقال يف الثانية ,السيد ففيه اخلَلف السابق
 .(1)وإن مل يطأ ,وعاشرها انقطعت ,إن خَل هبا :وقيل

مث  ,إذا طلق رجعياً  هابين إن مل يطأتويف القدمي  ،مث طلق استأنفت قوله: ولو راجع حائال  
وقد وطئها بعد الرجعة لزمها  ,وهي حائل ,فإن طلق بعد ذلك ,راجع انقطعت العدة

وإن مل يطأ بعد الرجعة  ,وإن مل يراجعها ,ألن الوطء يقتضي عدة كاملة ؛استئناف العدة
وألن الرجعة  ,(2)اآلية ﴾َيرَتَبَّْصنَ  َواْلُمطَلََّقاتُ ﴿لعموم قوله تعاىل:  فاجلديد أَنا تستأنف أيضاً 

فاختص بوجوهبا بعد  ,وصار الطَلق الثاين هو احملرم ,فارتفع هبا حكمه ,رفعت التحرمي
ألنه ملا ملك الرجعة يف الطَلق الثاين  ؛والقدمي أَنا تبين على العدة السابقة, (3)التحرمي

هذا َل فعلى  ,وجب أن تبين عدة الطَلق الثاين على عدة األول ,ابإلصابة يف النكاح األول
. (5)ي على القولني يف األمعنص الشاف :قال الزركشي. (4)عدةحتسب زمن الرجعة من ال

وخرج . (6)وبه صرح املاوردي ,والبائن بثَلث أو خلع ,مث طلق الرجعي :ودخل يف قوله
 :وقيل ,واملذهب أَنا تبين ,ما إذا طلق الرجعية قبل أن يراجعها ,مث طلق ,راجع :بقوله

 .(7)القوَلن



-453السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
454 .) 

 (.228سورة البقرة آية رقم ) (2)
(, النجم الوهاج 8/396(, الروضة )9/476واملزين. العزيز شرح الوجيز ) حنيفة أبو قال وبه (3)

(8/148.) 
 (.5/28(, بداية احملتاج )8/396(, الروضة )9/476ح الوجيز )ويروى عن مالك. العزيز شر  (4)
 (. 455السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 (.11/226احلاوي ) (6)
(, 456السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

 (.5/94مغين احملتاج )
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نقضت عدهتا وهي حامل ا ,يعين إذا طلقها ابئنة بعد الرجعة فبالوضع قوله: أو حامال  
 .(1)ابلوَلدة وطئها أم َل

فإن وطئها  ,وما إذا مل يطأ ,مشل كَلمه ما إذا وطئقوله: فلو وضعت مث طلق استأنفت 
على  وإن مل يطأ استأنفت أيضاً  ,لزمها استئناف العدة ابألقراء ,قبل الوَلدة أو بعدها

إن مل يطأ بعد  :وقيل :وأشار إىل ذلك بقوله, (3)وجهان أصحهما هذا :وقيل. (2)املذهب
ليس يف  ,أ[ مبا بعد الوضع/302والتقييد ] ,أي وتنقضي عدهتا ابلوضع الوضع فال عدة

 ,مث راجعها ,أو طلقها ,هذا فله :وقال فيها. (6)والصواب تركه ,(5)وَل يف الروضة ,(4)احملرر
 ؛فاملذهب أَنا تبين على العدة األوىل ,مث طلقها أخرى ,مث طلقها فلو طلقها ومل يراجعها
على  :وقيل .(7)وَل رجعة فصار كما لو طلقها طلقتني معاً  ,ألَنما طَلقان مل يتخللهما وطء

 .(8)القولني
مث وطئ مث طلق استأنفت ودخل أي يف العدة  نكحها (9)[مث] طوءةقوله: ولو خالع مو 

واقتضى كَلمه صحة نكاح  ,ألَنما من شخص واحد ؛أي بقية العدة السابقةفيها البقية 



 (.7/144(, َناية احملتاج )6/29(, بداية احملتاج )8/148النجم الوهاج ) (1)
 (.364احملرر ص ) (2)
 (.8/396(, الروضة )9/477وهو األظهر. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.364حملرر ص )ا (4)
 (.8/396الروضة ) (5)
 (. 456السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
(, 9/478األصحاب. العزيز شرح الوجيز ) من واحد غري ورجحها إسحاق, أبو قال وابلقطع (7)

 (.8/149(, النجم الوهاج )8/397الروضة )
(, 8/397(, الروضة )9/478والقفال. العزيز شرح الوجيز ) واإلصطخري خريان ابن وبه قال (8)

 (.8/149النجم الوهاج )
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (9)
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 :واحرتز بقوله. (1)وهو الصحيح ,وأن العدة تنقطع به من غري وطء ,وهو املذهب ,املختلعة
فَل عدة  ,ألنه نكاح جديد طلقت فيه قبل املسيس ؛فإَنا تبين ,مث وطئ عما إذا طلق قبله

واملذهب إنه  ,فيه اَلتفاق (5)وغريمها (4)واإلمام (3)وحكى املاوردي ,(2)له وعليه نصف املهر
 .(6)وتسقط البقية ,إذا مات بعد التجديد يكفيها عدة الوفاة

عدة الوفاة  الوفاة وإن مل توطأ أربعة أشهر وعشرة أايم ولياليه (7)عدة حرة حائل: فصل
 ,وذات األقراء وغريها ,وتستوي فيها الصغرية والكبرية (9)والنصوص ,(8)اثبتة ابإلمجاع

سواء رأت يف  ,إلطَلق اآلية منه ؛وزوجة الصيب واملمسوح وغريمها ,واملدخول هبا وغريها
فلو   ,وتكمل ما مل تكن ابلعدد ,ويعترب األشهر ابألهلة ما أمكن ,أم مل تره ,املدة دم حيض

بل  ,وهذا َل خيتص ابحلائل ,اعتدت مبائة وثَلثني يوماً  ,كانت حمبوسة َل تعرف اَلستهَلل
 .(10)فاحلكم كذلك ,واحلمل غري َلحق للزوج ,لو كانت حامَلً 



وقيل: َل يكتفى ابَلستئناف, بل عليها اإلكمال أيضاً. السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد,  (1)
 (. 2/835(, حترير الفتاوى )457)حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 

 (. 457السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.11/229احلاوي ) (3)
 (.5/200َناية املطلب ) (4)
 (.2/835حترير الفتاوى ) (5)
ويف التنبيه قول: أَنا تستأنف, وقال ابن الرفعة: مل أره لغريه. السراج الوهاج للزركشي, كتاب  (6)

 (. 2/835(, حترير الفتاوى )457العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
: يقال. حتمل فلم وطئت اليت احلائل: وقيل. السنة هو الذي احلول من مشتق احلامل, ضد: احلائل (7)

 (. 2/212) املستطاب النظم: انظر. حتمل مل إذا حياَلً  الناقة حالت
 (.11/223(, املغين )6/250(, التهذيب )76(, مراتب اإلمجاع ص )5/340اإلشراف ) (8)
ْنُكمْ  يُ تَ َوف َّْونَ  قال تعاىل: ))َوالَّذأينَ  (9) هأنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  أَْزَواًجا َويََذُرونَ  مأ َنْ ُفسأ َوَعْشرًا((. سورة  َأْشُهر   أَْربَ َعةَ  ِبأ

 (.238البقرة آية رقم )
 (.8/398(, الروضة )6/250(, التهذيب )6/146(, الوسيط )15/206َناية املطلب ) (10)
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سواء   ,وهو شهران ومخسة أايم بلياليها ,أي تعتد بنصف عدة احلرة وأمة نصفها :قوله
 .(1)أو مكاتبة ,أو مدبرة ,أو مبعضة ,كانت كاملة الرق

 ,ومات قبل الدخول فَل عدة عدة الوفاة ختتص ابلنكاح الصحيح فلو نكح فاسداً  فرع:
 .(2)وإن دخل مث مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة

فتلزمها  ,(3)كما قاله ابن املنذر,أي ابإلمجاع قوله: وإن مات عن رجعية انتقلت إىل الوفاة
وتسقط بقية عدة الطَلق بَل خَلف  ,ألن عدة الوفاة آكد ؛تحق النفقةوَل تس ,اإلحداد

حكى صاحب الذخائر فيها  :وقال ابن الرفعة .(5)الرافعي يف آخر فصل التداخل (4)قاله
 .(6)خَلفاً 

وَل حتد  ,بل تكمل عدة الطَلق ,أي َل تنتقل البائن إىل عدة الوفاة قوله: أو ابئن فال
 .(7)وهلا النفقة إذا كانت حامَلً  ,أو حائَلً  ,كانتحامَل ً 

إىل  و أن يكون منسوابً  ,أي وهو أن ينفصل بتمامه قوله: وحامل بوضعه بشرطه السابق
أي َل يولد ملثله عن حامل  فلو مات صيب :ولذلك قال ,أو احتماَلً  امليت ظاهراً 
إذ ال يلحقه على  ،وكذا ممسوح ,(8)ألن الولد منفي عنه ؛أي َل ابلوضعفباألشهر 



(, النجم الوهاج 8/399(, الروضة )9/480(, العزيز شرح الوجيز )11/223احلاوي ) (1)
(8/150 .) 

(, 462الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق (2)
 (.8/150النجم الوهاج )

 (.49اإلمجاع ص ) (3)
 ب[-362] (4)
 (. 9/480العزيز شرح الوجيز ) (5)
(, 463السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)

 (. 8/151النجم الوهاج )
 (.7/146(, َناية احملتاج )5/95مغين احملتاج ) (,6/30بداية احملتاج ) (7)
 وإن احلمل, بوضع عدهتا انقضت ظاهر, ومحلها مات, إن: حنيفة أبو وأمحد. وقال مالك قال وبه (8)

 (.9/444العدة. العزيز شرح الوجيز ) تنقض مل موته بعد احلمل ظهر
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أي بقى أنثياه  ويلحق جمبواب   .(1)ألنه َل يزل ومل جتر العادة أن خيلق ملثله ولد ؛املذهب
ويف الروضة  ,ألنه يلحقه ؛أي زوجة اجملبوب توضع احلمل فتعتد بهألَنما أوعية املين  ؛قطعاً 

ومنعه , (2)ألنه َل يتصور منه الدخول ؛أنه َل عدة عليها من الطَلق :وأصلها يف أول الباب
وهو استدخال حال املاء موجود يف  ,الزركشي ِبن املعىن املقتضي َلعتدادها يف الوفاة

 .(3)اَلعتداد عن الطَلق
لبقاء آلة اجلماع سواء  ؛أي يلحقه فتعتد به قوله: وكذا مسلول بقى ذكره على املذهب

 .(4)فهو كالذكر السليم ,شفة من الذكروالطَلق ومىت بقي قدر احل ,فيه عدة الوفاة
 ؛قوله: ولو طلق أحدى امرأتيه ومات قبل بيان أو تعيني فإن كان مل يطأ اعتدات لوفاة

ة فَل بد كما حتتمل أن تكون مطلق  ,ألن كل واحدة منهما َيتمل أن تكون مفارقة ابملوت
 .(5)من األخذ ابَلحتياط

ألن  ؛ذواات أشهر أو أقراء والطالق رجعيومها أي كَل منهما  قوله: وكذا إن وطئ
 .(6)الرجعية تنتقل إىل عدة الوفاة

أي سواء  اعتدت كل واحدة ابألكثر من عدة وفاة وثالثة من أقرائها قوله: فإن كان ابئنا  
 .(1)أو أهبم الطَلق على األصح ,أراد واحدة معينة



 يلحقه أنه: الطيب, والصيدَلينواإلصطخري, والقاضيان: احلسني وأيب  الصرييف, بكر أيب وعن (1)
(, العزيز شرح الوجيز 11/192للشافعي. احلاوي ) قوَلً  ذلك وَيكى القفال, جواب وهو الولد,

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/444)
(465.) 

 (.8/375(, الروضة )9/444العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 467السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 اخلصية مسلول كان  إن أنه: وقيل العدة. تنقضي َل الوجه ذلك فعلى الولد, يلحقه َل وقيل: أنه (4)

 اليسرى. وحكي عن القاضي أبو الطيب. العزيز شرح الوجيز بقيت وإن الولد, يلحقه َل اليمىن,
(9/444.) 

 (.9/483(, العزيز شرح الوجيز )6/251(, التهذيب )6/147الوسيط ) (5)
 (.6/32(, بداية احملتاج )8/153(, النجم الوهاج )9/483العزيز شرح الوجيز ) (6)
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حىت لو  ,حيح يف األقراءأي على الص قوله: وعدة الوفاة من املوت واألقراء من الطالق
ومن قرئني من  ,مث مات الزوج فعليها األقصى من عدة الوفاة ,مضى قرء من وقت الطَلق

ومل  ,هو فيما إذا أراد معينة ,لكن ما ذكره من حسبان األقراء من وقت الطَلق ,أقرائها
وإن   ,ألن ابملوت حصل اليأس من التعيني ؛وأما إذا أهبم فاألقراء حتسب من املوت. (2)يبني

أو  أو حامَلً  ,ولو اختلف حاهلما فكانت أحديهما موطوءة ,كانتا حاملني فعدهتما ابحلمل
 .(3)واألخرى خبَلفها عملت كل واحدة مبقتضى اَلحتياط يف حقها كما سبق ,ذات أقراء

ألنه َل  ؛أو طالقهقوله: ومن غاب وانقطع خربه ليس لزوجته أن تنكح حىت تتيقن موته 
ويف  .(4)َيكم مبوته مع انقطاع اخلرب يف قسمة ماله وعتق أم ولده فكذلك يف فراق زوجته

 ,(5)ألن عمر رضي هللا عنه قضى بذلك ؛القدمي ترتبص أربع سنني مث تعتد للوفاة وتنكح
املفقود وَل فرق بني , (7)وأنكر بعضهم القدمي ,(6)عليه واشتهر من غري إنكار فصار جممعاً 

وقد يفهم من   ,ومن كسرت سفينته ومل يعلم حاله ,ويف القتال ,ويف السفر ,يف جوف البلد
أنه َل بد من واألصح  ,من غري ضرب القاضي للمدة ,كَلم املصنف اَلكتفاء ابألربع



 نفرع ألان الوفاة؛ عدة تعتد منهما واحدة كل  أن: حامد أيب الشيخ تعليق يف املذكور وهو والثاين: (1)
(, السراج 9/483يطلق. العزيز شرح الوجيز ) مل فكأنه يعني, مل فإذا ابلتعيني, يقع الطَلق أن على

 (. 470الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(, 8/154(, النجم الوهاج )8/400(, الروضة )9/484وقيل: من املوت. العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.  470للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج 
 (.8/400(, الروضة )9/484العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/400(, الروضة )9/484العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (. 12321(, رقم )7/86مصنف عبد الرزاق ) (5)
وعثمان وابن عباس, رضي هللا عنهم.. العزيز وأمحد, ويروى عن عمر  مالك قال قاله الرافعي. وبه (6)

 (.8/155(, النجم الوهاج )9/484شرح الوجيز )
 (.8/400الروضة ) (7)
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مث األصح أنه َل بد بعد ضرب املدة من احلكم  ,وَل تعتد مبا مضى قبله ,ضرب القاضي
 .(2)أو قوَلن ,فقط وجهان أو ابطناً  ,وهل تنفذ ظاهراً  ,(1)بعدها بوفاته

ولو  (4)ونقل عن النص (3)فلو حكم ابلقدمي قاض نقض على اجلديد يف األصح :قوله
ألنه صادقها خليه  ؛نكحت بعد الرتبص والعدة فبان ميتا صح على اجلديد يف األصح

على اخلَلف فيمن ابع  وجهان بناء (8)وأصلها (7)والروضة (6)والذي يف احملرر. (5)عن الزوج
 :قال الزركشي. ناكفأطلق املنهاج الصحيح كاملصحح ه ,فبان ميتاً  ,حياته ناً مال أبيه ظ

وفيه نظر ملا سبق يف املراتبة أنه َل يصح نكاحها إذا حصلت الريبة يف العدة مث نكحت بعد 
وقد جعلوا الشك يف حال مضي األقراء مع بقاء الريبة وإن ابن أن النكاح صادف البينونة 

 .(9)املنكوحة من موانع النكاح



 إلشعار اخلرب؛ انقطاع وقت من حتسب وبه قال أبو إسحاق وأكثر األئمة. والقول الثاين: أَنا (1)
العزيز شرح الوجيز (, 6/274عليها. وبه قال القفال. التهذيب ) ودَللته ابلوفاة احلال

 (8/401(, الروضة )9/196)
 (.8/401(, الروضة )6/274التهذيب ) (2)
(, البيان 6/274اَلجتهاد. التهذيب ) فيه يسوغ فيما ابَلجتهاد كان  ألنه ينقص؛ وقيل: َل (3)

(11/48.) 
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني 6/610األم ) (4)

 (.476ص )
 حمكوما فكان فيه, ابلعقد يؤذن مل حال يف عقد الثاين النكاح ألن الثاين؛ النكاح يصح َل: والثاين (5)

 (.11/49الصحة. البيان ) تتعقبه فَل بفساده,
 (.565احملرر ص ) (6)
 (.8/401الروضة ) (7)
 (.9/487العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (. 477السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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آلخر )َل َيل َلمرأة تؤمن ابهلل واليوم ا): لقوله  ؛قوله: وجيب اإلحداد على معتدة وفاة
 .(1)((على زوج أربعة أشهر وعشراً  إَل ,أن حتد على ميت فوق ثَلث

والذمية  .(2)أمجع األئمة على أنه أراد الوجوب وأنه استثىن الواجب من احلرام :قال الرافعي
ب[  /302واألمة والصبية واجملنونة كغريهن يف اإلحداد وويل الصبية واجملنونة مينعهما مما ]

. (4)ملفهوم احلديث ؛أنه َل إحداد على الذمية :واختار ابن املنذر, (3)ميتنع منه الكبرية
 .(5)ألَنا َتنع الزينة ؛املنع :وذ من احلد وهوواإلحداد مأخ

لبقاء أحكام النكاح فيها وتوقع الرجعة أفهم أنه َل جيب عليها بَل خَلف  ؛قوله: ال رجعية
 .(7)وحكى املاوردي فيه وجهني ,(6)وأنه َل يستحب ,وهو كذلك

عن طَلق  ا معتدةألَن ؛أي ابخللع أو ابستيفاء الثَلث على اجلديد قوله: ويستحب لبائن
ألَنا ابئن معتدة عن طَلق فأشبهت املتوىف  ؛جيب :ويف قول. (8)فأشبهت الرجعية



(, من حيدث أم حبيبة رضي هللا عنها, كتاب اجلنائز, ابب إحداد املرأة 2/78رواه البخاري ) (1)
 (.  1281على غري زوجها, حديث رقم )

 (.9/492العزيز شرح الوجيز ) (2)
(, السراج الوهاج للزركشي,  8/405(, الروضة )9/493(, العزيز شرح الوجيز )11/79البيان ) (3)

 (. 479كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.369-5/368اإلشراف ) (4)
 (.8/157لوهاج )(, النجم ا186(, حلية الفقهاء ص )222معجم مقاييس اللغة ص ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, 9/492(, العزيز شرح الوجيز )11/275احلاوي ) (6)

 (. 481حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 يف ويرغب عليها, فيحنو عليه أسفاً  ابإلحداد ليظهر هلا األول ما ذكر. والثاين: يستحب (7)

 (.11/275مراجعتها. احلاوي )
(, بداية احملتاج 9/492(, العزيز شرح الوجيز )11/275وهو اجلديد, وبه قال مالك. احلاوي ) (8)

(6/34.) 
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واملعتدة عن . (2)َل جيب قطعاً  :وقيل. وحنوه على القولني ,واملفسوخ نكاحها بعيب. (1)عنها
 .(3)وطئ شبهة أو نكاح فاسد وأم الولد اإلحداد عليهن قطعا

يعين أن  ما صبغ غزله مث نسج  (4)حيل :وقيل .قوله: وهو ترك مصبوغ لزينة وإن خشن
بقصد الزينة   ,فيحرم من الثياب املصبوغ ,واحللي والطيب ,اإلحداد هو ترك الزينة ابلثياب

وَيرم  ,(5)على املشهور وكذا إن كان خشناً  ,إن كان ليناً  ,واألصفر والوردي ,كاألمحر
غزله قبل النسج كالوردي بوغ واألصح أن املص ,واحلرير امللون ,الديباج املنقش

 .(6)كاملصبوغ بعد النسج,حرام
والكتان بفتح  ,لعدم الزينة ؛(7)قوله: ويباح غري مصبوغ من قطن وصوف وكتان

 .(9)وحكى ابن هشام يف شرح الفصيح كسرها ,(8)الكاف
وأختاره  ,َيرم :لوقي ,فَل َيرم ما مل َيدث فيه زينة يف األصح (10)قوله: وكذا إبريسم

وهلا  ,(3)فعلى هذا َل يلبس العتايب الذي غلب فيه اإلبريسم ,واملتويل (2)والغزايل (1)اإلمام



(, 9/492(, العزيز شرح الوجيز )11/275حنيفة, واملزين. احلاوي ) أبو قال وبه وهو القدمي, (1)
 (.8/158النجم الوهاج )

 (.8/158م الوهاج )(, النج8/405(, الروضة )9/493العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/34(,  بداية احملتاج )8/405(, الروضة )9/493العزيز شرح الوجيز ) (3)
 أ[-363] (4)
(, السراج الوهاج للزركشي,  8/406(, الروضة )9/493(, العزيز شرح الوجيز )6/150الوسيط ) (5)

 (.  486كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (,8/406(, الروضة )9/493(, العزيز شرح الوجيز )11/277احلاوي ) (6)
 القاموس: انظر. ابلبدن تلزق وَل واليبوسة والربد احلر يف معتدلة ثيابه معروف, نبات: الكتَّان (7)

 (.377ص ) الفقهاء لغة معجم (,2/1611) احمليط
 (.312املصبح املنري ص ) (8)
انظر: السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (9)

(488 .) 
 (.2/1423) احمليط القاموس: انظر. احلرير -وضمها السني بفتح-: اإلبريسم (10)
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ألن األبريسم منه مسترت  ؛وسداه من صوف ,وهو الذي حلمته حرير لبس اخلز قطعاً 
 .(4)ابلصوف

والكحلي  ,واحتمال الوسخ كاألسود ,أي بل يعمل للمصيبة قوله: ومصبوغ ال يقصد لزينة
أنه يلزمها لبس السواد  :بل يف احلاوي وجه ,وهو أبلغ يف احلداد ,فلها لبسه إذ َل زينة فيه

 فإن كان براقاً  ,كاألخضر واألزرق  ,بني الزينة وغريها وإن كان الصبغ مرتدداً  ,(5)يف احلداد
 ,ةأو أكهب وهو الذي يضرب إىل الغرب  أو مشبعاً  ,وإن كان كدراً  ,صايف اللون فحرام

 .(6)جاز
إلطَلق  ؛والسوار واخلامت وغريها ,أي سواء فيه اخللخال ذهب وفضة (7)قوله وحيرم حلي

قال . (10)ومقابل األصح احتمال لإلمام ,(9)لظهور الزينة فيه لؤلؤ يف األصح اوكذ (8)اخلرب
وقد  ,بل هو أوىل من خامت الفضة ,وَل شك يف حترمي التختم عليها ابلعقيق وحنوه :الزركشي



 (.15/248َناية املطلب ) (1)
 (.6/150الوسيط ) (2)
(, العزيز 6/150(, الوسيط )15/248(, َناية املطلب )11/250وقيل: جيوز لبسه. احلاوي ) (3)

 ( 9/493شرح الوجيز )
 (.9/493(, العزيز شرح الوجيز )6/150الوسيط ) (4)
 (.11/281احلاوي ) (5)
(, بداية احملتاج 6/264(, التهذيب )11/89(, البيان )6/150(, الوسيط )11/281احلاوي ) (6)

(6/35.) 
 القاموس: انظر. ُحلأي: ومجعه. احلجارة أو املعدنيات مصوغ من به يزين ما: -ابلفتح- احللي (7)

 .(2/1675) احمليط
(,  النجم الوهاج 8/406(, الروضة )9/494(, العزيز شرح الوجيز )11/282احلاوي ) (8)

(8/160.) 
(, 11/85(, البيان )6/150(, الوسيط )15/252وقطع به الغزايل وغريه. َناية املطلب )  (9)

 (.6/36(, بداية احملتاج )6/264التهذيب )
 (.15/252َناية املطلب ) (10)
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ويف الروضة وأصلها . (2)ألَنا زينة ؛(1)بلذواخلوامت من العاج وال ,صرح الصيمري مبنع الديباج
إذا كان حبيث َل يعرف إَل  ,والرصاص املموه بذهب أو فضة ,عن الروايين املنع يف النحاس

 .(3)وإَل فيحل ,ولكنها من قوم يتزينون به ,أو مل يكن كذلك ,بتأمل
)املتوىف عنها زوجها َل تلبس ): قال  أو ثوب وطعام وكحلقوله: وطيب يف بدن 

 ,(5)( رواه أبو داود(املمشقة وَل احللي وَل ختتضب وَل تكتحل (4)[وَل الثياب من]املعصفر 
نوعان  اأو أظفار ومه ,من قسط بيدهإَل إذا طهرت  ,(6)(()وَل َتس طيباً )ويف رواية ملسلم: 

 ,َل للتطيب ,رخص هلا فيهما إلزالة الرائحة الكريهة (7)كما قاله الرافعي  ,من البخور
 ,وَير دهن رأسها بكل دهن ,حىت كل ما فيه ظاهر ,حرم على احملرم ما والطيب احملرم هو

وكحل هو جمرور أي  :وقوله. (8)وجيوز هلا دهن البدن مبا َل طيب فيه ,وإن مل يكن فيه طيب
 .(9)وطيب يف كحل



 (.2/1324) احمليط القاموس: انظر. واألمشاط األسورة منها تتخذ حبرية دابة ظهر عظام: الَذْبل (1)
 (. 491السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.407-8/406(, الروضة )9/494العزيز شرح الوجيز ) (3)
 الثياب( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. من يف نسخة أ )وَل (4)
تنبه املعتدة يف العدة. رقم (, كتاب الطَلق, ابب ما فيما جت2/292أخرجه أبو داود يف سننه ) (5)

 (, وقال األلباين: حديث صحيح.2304)
 على إَل ثَلث, فوق ميت على امرأة حتد ))َل: قال  هللا رسول أن عطية, أم روى مسلم عن (6)

 طيباً, َتس وَل تكتحل, وَل عصب, ثوب إَل مصبوغاً, ثوابً  تلبس وَل وعشرا, أشهر أربعة زوج,
(, كتاب الطَلق, ابب 2/1127أظفار((. صحيح مسلم ) أو قسط من نبذة طهرت, إذا إَل

 (.938انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها, رقم )
 (.9/492العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.10/119شرح صحيح مسلم ) (8)
 (. 493السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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 .(2)وَل تكتحل متفق عليه (1)ففي حديث أم عطية ,أي وَيرم اكتحال قوله: واكتحال
وكذا على  ,فيحرم على البيضاء قطعاً  ,للعني ومجَلً  ,ألن فيه زينة ؛أي َل طيب فيه (3)أبمثد

 .(4)السوداء على الصحيح إلطَلق األحاديث
 ,وغريه اكتحلت به ليَلً  ,(5)أي فإن احتاجت إىل اَلكتحال لرمد قوله: إال حلاجة كرمد

وأما الكحل األصفر  ,(6)أيضا جاز فإن دعت ضرورة إىل اَلستعمال َناراً  ,ومسحته َناراً 
وأما  ,(7)ألنه َيسن العني ؛وكذا البيضاء يف األصح ,الصرب فحرام على السوداء :وهو

 .(9)َيرم على البيضاء حيث تتزين به :ليوق ,فَل َيرم إذ َل زينة فيه (8)األبيض كالتوتيا



 وعن  النيب عن روت. وكنيتها ابمسها معروفة. األنصارية عطية أم احلارث, بنت نسيبة: هي (1)
 (.4/2727) اإلصابة: انظر. عمر

 حديث رقم. العصب ثياب احلادة تلبس ابب الطَلق, كتاب  (,7/60) البخاري أخرجه (2)
 وغريها زوجها, عنها املتوىف عدة انقضاء ابب الطَلق, كتاب  (,2/1128ومسلم ) (,5343)

 (.938) احلمل, حديث رقم بوضع
 احملكم: انظر. به شبيه: وقيل. الكحل نفس هو: وقيل. الكحل منه يتخذ حجر: اإلمثد (3)

(9/297). 
 (. 8/407(, الروضة )9/495(, العزيز شرح الوجيز )6/151الوسيط ) (4)
 .(3/185) العرب لسان (,1/415) احمليط القاموس: انظر. وانتفاخها العني وجع: الرمد (5)
 (.8/161(, النجم الوهاج )6/264(, التهذيب )6/151الوسيط ) (6)
 (.6/37(, بداية احملتاج )8/161(, النجم الوهاج )11/279احلاوي ) (7)
 املنري املصباح (,243 /1) احمليط القاموس: انظر. معرَّب وهو به, يكتحل معروف حجر: التوتياء (8)

 (.52ص )
(, السراج الوهاج للزركشي,  8/407(, الروضة )9/495(, العزيز شرح الوجيز )11/80البيان ) (9)

 (. 494كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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قال  .(3)والدمام جا ذرم طَلء الوجه مبا َيسنه كاَلسفييعين َي (2)ودمام (1)جا ذقوله: واسفي
وهو من  ,كل ما يطلى به  :وأصله ,وهو بضم الدال املهملة وكسرها احلمرة :يف الدقائق

 .(4)عطف العام على اخلاص
أو  ,غري بسواد أو ,أي سواء بقي على لونه األصلي من احلمرة حناء وخضاب  (5)[قوله]

 (7)وبه صرح ابن يونس, (6)وورس ظاهره املنع منه يف مجيع البدن ,أي كزعفران وحنوه خضرة
َل فيما  ,واليدين والرجلني ,لكن حكى الرافعي عن الروايين أنه إمنا َيرم فيما يظهر كالوجه

 ,حديث أم سلمة يف أيب داود والنسائي :وقال اإلمام البلقيين .(8)وأقره عليه ,حتت الثياب
ولو كان حتت  ,يدل على منع احلناء (9) ((خضابه فإن ,وَل َتتشطي ابلطيب وَل ابحلناء))

 .(10)الثياب
 .(12)ألن اإلحداد يف البدن َل يف املكان ؛وأاثث (11)قوله: وحيل جتميل فراش



 (.1/301) احمليط القاموس: انظر ,واآلنك الرصاص رماد: اإلسفيذاج (1)
 .(4/1559) الصحاح: للتحسني. انظر الوجه به يُطلى ما وهو: الدأمام   (2)
 (.6/37(, بداية احملتاج )8/161(, النجم الوهاج )11/80البيان ) (3)
 (.72دقائق املنهاج ص ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.8/407(, الروضة )9/496(, العزيز شرح الوجيز )366(, احملرر ص )11/89البيان ) (6)
(, 498السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

 (.8/162النجم الوهاج )
 (.9/496العزيز شرح الوجيز ) (8)
 ( وهو حديث ضعيف.6/204(, والنسائي )2/292رواه أيب داود ) (9)
 (.8/839حترير الفتاوى ) (10)
اف  وغريه, من به يغطَّى ما فأمَّا. ووسادة وَنْطع, مرتبة, من عليه يُرقد ما: ابلفراش املراد (11)  قال حلأ

السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق  لباس((, ألنه كالثياب؛  إنه ))فاألشبه: الرفعة ابن
 (. 500الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.6/38(, بداية احملتاج )8/162النجم الوهاج ) (12)
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ألَنا ليست من الزينة واَلستحداد ونتف  ؛قوله: وتنظف بغسل رأس وقلم وإزالة وسخ
وكان املراد هنا نفي الزينة الداعية للجماع  :قال الزركشي. (1)اإلبط َل يعد زينة يف العرف

أي بَل دهن  وحيل امتشاط :قلت .(2)م الزينة على ذلكسوا يف اجلمعة افإَنم أطلق ,مطلقاً 
تقييد حسن ليس  يكن فيه خروج حمرمومحام إن مل . (3)ملفهوم احلديث املتقدم ؛وَل طلب
ومنعه  ,وهو الراجح عنده ,وكَلمه مبين على جواز دخول احلمام بَل ضرورة ,(4)يف الروضة

وهو املختار  ,(8)والغزايل يف األحياء ,(7)واقتصر عليه الرافعي يف السري ,(6( )5)ابن أيب هريرة
 .(9)قاله الزركشي

أي املكلفة وويل غريها  اإلحداد يف كل املدة أو بعضها عصت تقوله: ولو وترك
ولو  ,(10)فإَنا تعصي وتنقضي العدة ,أي بَل عذر وانقضت العدة كما لو فارقت املسكن

ألَنا مدة وقد مرت وكذا لو بلغها خرب  ؛منقضية (1)الوفاة بعد املدة كانت  (11)[بلغها]



 (.  8/408(, الروضة )9/496(, العزيز شرح الوجيز )11/85(,  البيان )6/265التهذيب ) (1)
 (.500السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
  انظر الصفحة السابقة. (3)
 (.8/408الروضة ) (4)
 رائسة إليه انتهت الشافعية, شيخ البغدادي, هريرة أيب بن احلسني بن احلسن علي أبوهو:  (5)

 علي أبو عنه أخذ املروزي, إسحاق أيب مث سريج اببن تفقه املزين, ملختصر شرحاً  صن ف املذهب,
 أعَلم سري ,(256 /3) للسبكي الكربى, الشافعية طبقات: انظر.ه 345 سنة تويف. الطربي
 .(15/430) للذهيب النبَلء,

 (. 8/163النجم الوهاج ) (6)
 (.11/545العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.1/191إحياء علوم الدين ) (8)
 (. 502السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
(, النجم الوهاج 8/408(, الروضة )9/496(, العزيز شرح الوجيز )6/152الوسيط ) (10)

(8/163 .) 
 يف )ب(: بلغتها. (11)
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للحديث  أايم وحيرم الزايدة وهللا أعلموهلا إحداد على غري زوج ثالثة  .(2)الطَلق
 .(4)كما قاله اإلمام وغريه  ,القصد إىل ذلك ,ويشرتط يف حترمي الزايدة ,(3)الصحيح

أو ابستيفاء  ,أي خبلع ولو ابئنأي إىل أن تنقضي عدهتا  جيب سكىن ملعتدة طالق فصل:
 َحْيثُ  مأنْ  َأْسكأُنوُهنَّ ﴿لقوله تعاىل:  ؛(5)أو حائَلً  ,سواء كانت حامَلً  ,الطلقات

ُتمْ   .(6)﴾َسَكن ْ
ألَنا َل  ؛مل تستحق السكىن يف العدة ,أي إذا طلقها وهي انشزة (7)[انشزة]ال إقوله: 

كذا قال   ,(8)أ[ فبعد البينونة أوىل/303],والسكىن يف صلب النكاح ,تستحق النفقة
ولو عادت  ,وزاد املتويل وكذا لو نشزت يف العدة تسقط سكناها ,القاضي حسني واملتويل

فعليها مَلزمته  ,إذا طلقت يف مسكن النكاح :وقال اإلمام. (9)إىل اطاعة عاد حق السكىن
 .(10)فإن أطاعت استحقت السكىن ,حلق الشرع



 ب[-363] (1)
(, 503السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)

 (. 7/152(, َناية احملتاج )5/104مغين احملتاج )
 (.479سبق ذكره وخترجيه ص ) (3)
 (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم15/247َناية املطلب ) (4)

 (.503بن حسني ص )
 (  8/299(, الروضة )9/497(, العزيز شرح الوجيز )11/247احلاوي ) (5)
 (.6سورة الطَلق آية رقم ) (6)
 يف )ب(: انكرة. (7)
 املسكن لزوم شرعا عليها فيجب النكاح مسكن يف طلقها إن ألَنا نظر فيه قال الغزايل: ))وهذا (8)

 (.6/154السكىن((. الوسيط ) تستحق أن فباحلري ذلك يف أطاعت فإن
 (.2/840حترير الفتاوى ) (9)
 (.15/216َناية املطلب ) (10)
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 زوجها, قتل (1)بنت مالك -ابلفاء املضمومة-ألن فريعة  ؛قوله: وملعتدة وفاة يف األظهر
امكثي يف بيتك حىت يبلغ الكتاب )) : فقال ,أن ترجع إىل أهلها فسألت رسول هللا 

 ,ألنه َل نفقة هلا ؛َل جيب :والثاين. (3)وصححه وحسنه الرتمذي (2). رواه األربعة((أجله
إذا مات وهي  :وقال القاضي واملتويل. (4)فَل سكىن كاملوطوءة ابلشبهة وإن كانت حامَلً 

فإنه  ,والوجه أن يلزم مسكن النكاح ,وفيه نظر :قال اإلمام .(5)َل تستحق السكىن ,انشزة
 واحداً  قوَلً  ,مث مات فلها السكىن ,فإن طلقها رجعياً  ,وهذا إذا مل يطلقها قبل الوفاة ,تعبد

وحكى  ,(6)يف الكَلم على ما إذا كان املسكن مستأجراً  ,حكاه يف املطلب عن األصحاب
 .(7)حكاه الزركشي ,اجلرجاين وغريه طرد القولني فيها

وتبع يف هذا  ,ألَنا معتدة عن نكاح بفرقة يف احلياة كاملطلقة ؛قوله: وفسخ على املذهب
قول املتويل يف إَل  ,بعد حكاية الطرق (2)وأصلها (1)وليس يف الروضة ,(8)الرتجيح احملرر



 حبيبة وأمها. الرضوان بيعة شهدت. اخلدري سعيد أيب أخت سنان, بن مالك بنت فريعة: هي (1)
 .(5/375) الغابة أسد (,4/1903) اَلستيعاب: انظر. سلول ابن أيب بن هللا عبد بنت

ورواه  (,2300) رقم. تنتقل عنها املتوىف يف ابب الطَلق, كتاب  (,2/291داود ) رواه أبو (2)
 (,1207) رقم زوجها, عنها املتوىف تعتد أين جاء ما ابب الطَلق, كتاب  (,2/500) الرتمذي

 رقم حتل, حىت بيتها يف زوجها عنها املتوىف مقام ابب الطَلق, كتاب  (,6/200ورواه النسائي )
 رقم زوجها, عنها املتوىف تعتد أين ابب الطَلق, كتاب  (1/654) ماجه ابنورواه  (,3532)
(2031). 

 (.2/226) املستدرك يف و صححه احلاكم (,2/500) سنن الرتمذي (3)
وأمحد,  مالك قال املزين, ورجحه الرافعي. واألول رجحه الكثريون, وبه واختاره حنيفة, أبو قال وبه (4)

(, العزيز شرح الوجيز 366وغريه. احملرر ص ) الروايين والقاضي والعراقيني, حامد أيب والشيخ
 (.8/166(, النجم الوهاج )8/409(, الروضة )9/498)

 (.2/840(, حترير الفتاوى )6/154الوسيط ) (5)
 (.217-15/216َناية املطلب ) (6)
 (. 513السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
 (.366احملرر ص ) (8)
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 ,وحيث قلنا َلتستحق فللزوج إسكاَنا :الزركشيقال  .(3)أنه املذهب القطع ابَلستحقاق
 .(4)ذكره السرخسي وغريه, وعليها اإلجابة ,ملائه حفظاً 

 قوله: ويسكن يف مسكن كانت فيه عند الفرقة وليس لزوج وغريه إخراجها وال هلا خروج
 ,فيجب عليها مَلزمة مسكن العدة ,(5)﴾خَيُْرْجنَ  َوََل  بُ ُيوهتأأنَّ  مأنْ  خُتْرأُجوُهنَّ  ََل ﴿قال تعاىل: 

ولو اتفق الزوجان على أن تنتقل إىل  ,فإن خرجت أَتت ,أو عذر ,فَل خيرج إَل لضرورة
وظاهر إطَلق الرافعي يتناول  ,اكم املنع منهللح وكان ز,مل جي ,من غري حاجة ,مسكن آخر

لكن يف املهذب  ,(8)وهو املنصوص ,(7)وبه صرح يف النهاية ,(6)الرجعية يف أَنا َل خترج
ألَنا كالزوجة  ؛وغريمها من كتب العراقيني أن للزوج أن يسكنها حيث شاء (9)واحلاوي

 .(11)وجزم به النووي يف نكت التنبيه :قال يف التحرير .(10)حكاه يف الكفاية
يف النهار وفسخ على اجلديد  ,أي بطَلق وهلا اخلروج يف عدة وفاة وكذا ابئن :قلت

مل  فلو مل ميكنها ذلك َناراً  ,أي إذا مل يكن هلا من يقضي حاجتها وهلشراء طعام وغزل وحن
أما احلامل إذا قلنا تعجل نفقتها فهي  ,هذا يف احلائل :قال املتويل .(12)للضرورة َتنع منه ليَلً 



 (.9/498العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 409-8/408الروضة ) (2)
 (.409-8/408(, الروضة )9/498العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 515الب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الط (4)
 (.1سورة الطَلق آية رقم ) (5)
 (.9/500العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.15/217َناية املطلب ) (7)
 (.6/578األم ) (8)
 (.11/248احلاوي ) (9)
 (.15/72كفاية النبيه )  (10)
 (.2/841حترير الفتاوى ) (11)
 (.8/169َل جيوز ملطلقة البائن أن خترج. النجم الوهاج ) -وهو القدمي-والقول الثاين:  (12)
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فَل خترج بعد  ,هو مفروض فيما إذا حصل هلا النفقة :وقال السبكي. (1)مكتفية فَل خترج
يف غري  ,وبيع الغزل َلحتياجها إليه ,من شراء القطن ,وهلا اخلروج لبقية حوائجها ,ألجلها
أن  ,واحتاجت إىل اخلروج لشراء األدم هلا ,وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم :قال .النفقة
أما الرجعية فيلزم  .(2)انتهى ومل أر من جوز اخلروج بَل حاجة إَل ابن املنذر :قال .خترج

 .(3)فَل خترج إَل إبذنه ,بكفايتهاالزوج القيام 
ملا  بشرط أن ترجع وتبيت يف بيتها ،إىل دار جاره لغزل وحديث وحنومها قوله: وكذا ليال  

اي رسول هللا أان نستوحش  :فقال نساؤهم ,استشهدوا أن رجاَلً  (4)روى الشافعي عن جماهد
فإذا كان وقت النوم  ,ذن هلن أن يتحدثن عند إحداهنأف ,أفنبيت عند إحداان ,يف بيوتنا

أو على ما إذا مجعهن  ,ومحله الزركشي على األمن يف الرجوع, (5)أتوي كل امرأة إىل بيتها
 .(6)وينبغي الرجوع للعادة ,ومل يتعرضوا لوقت الرجوع :قال. حملة واحدة

ذا مل تكن الدار إ قوله: وتنتقل من املسكن خلوف من هدم أو غرق أو على نفسها
ملا روى أبو داود عن عائشة أن  ,(7)أو كانت بني فسقة خياف منهم على نفسها ,حصينة



 (.6/41(, بداية احملتاج )2/841حترير الفتاوى ) (1)
 (.2/842حكاه عنه ابنه يف التوشيح. انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 (.8/416(, الروضة )6/255التهذيب ) (3)
 يرتجم له. (4)
 وكن نساؤهم فآم أحد يوم رجال ))استشهد قال: جماهد ( روى الشافعي عن5/251األم ) (5)

 فإذا أحدان عند أفنبيت ابلليل نستوحش إان: هللا رسول اي فقلن  النيب فجئن دار يف متجاورات
  فلتؤب النوم أردتن فإذا لكن بدا ما إحداكن عند حتدثن   النيب فقال بيوتنا؟ إىل تبددان أصبحنا

 بيتها((. إىل منكن امرأة كل
 (. 519السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.8/415(, الروضة )9/510(, العزيز شرح الوجيز )6/256التهذيب ) (7)
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فلذلك رخص هلا النيب  ,كانت يف مكان وحش خميف  (1)فاطمة بنت قيس
وسوى  ,(2)

 .(3)والطَلق ,ويستوي يف ذلك عدة الوفاة ,يف الروضة بني اخلوف على النفس واملال
 ,أي فينقلها إىل مسكن آخر وهللا أعلم شديدأبذى اجلريان أو هم هبا أذى قوله: أو 

واملنصوص يف األم أن الزوج َيصنها  :قال الزركشي .(4)ويتحرى القرب من مسكن العدة
 .(5)َل حيث شاءت ,حيث رضي

ذن الزوج فوجبت العدة قبل وصوهلا إليه أي يف البلد إب : ولو انتقلت إىل مسكنقوله
. (6)تتخري بينهما :وقيل. ممنوعة من األول ,قام فيهألَنا مأمورة ابمل ؛اعتدت فيه على النص

فلو  ,واخلدم ,َل ابألمتعة ,وعلى األول اَلعتبار ابَلنتقال ببدَنا .(7)تعتد يف األول :وقيل
وإذا انتقلت  ,وطلقها فيه اعتدت يف الثاين ,لنقل متاع ؛عادت إىل األول بعد اَلنتقال

 .(8)ألنه املسكن عند الفراق ؛أو مات اعتدت يف املتنقل إليه ,مث طلق ,ابإلذن



 بن شيبان بن عمرو بن[ 1] واثلة بن ثعلبة بن وهب بن األكرب خالد بن قيس ابنة فاطمةهي:  (1)
 وكانت األول, املهاجرات من كانت  قيس, بن الضحاك أخت الفهرية, القرشية فهر بن حمارب

رضي هللا  اخلطاب بن عمر قتل عند الشورى أصحاب اجتمع بيتها ويف وكمال, وعقل مجال ذات
 .سلمة وأبو والنخعي, الشعيب, منهم مجاعة عنها روىعنهم, 

 (.4/1901يف معرفة األصحاب )(, اَلستيعاب 8/213انظر: الطبقات الكربى )
: قيس, رقم بنت فاطمة على ذلك أنكر من ابب الطَلق, كتاب  (,2/288) داود أبو أخرجه (2)

 رقم قيس, بنت فاطمة قصة ابب الطَلق, كتاب  (,7/58) البخاري: أيضاً  وأخرجه. (2292)
(5326.) 

 (.8/415الروضة ) (3)
 (.8/170(, النجم الوهاج )9/510(, العزيز شرح الوجيز )6/256التهذيب ) (4)
 (. 522السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 أ[-364] (6)
(, 8/410(, الروضة )9/501(, العزيز شرح الوجيز )6/259(, التهذيب )11/260احلاوي ) (7)

 (.8/172) النجم الوهاج
 (. 8/410الروضة ) (8)
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فيلزمها أن تعود  ,لعصياَنا بذلك ؛أي وإن وصلت إىل الثاين قوله: أو بغري إذن ففي األول
أن تقيم فيه فإنه   ,ويستثىن منه ما إذا أذن هلا بعد الوصول إىل الثاين ,وتعتد فيه ,إىل األول

 .(1)كالنقلة إبذنه
أي مل جيز هلا اخلروج عن  قبل اخلروجأي العدة  وجبتمث أي يف النقلة  وكذا لو أذنقوله: 
 .(2)ألن العدة وجبت فيه ؛األول

أي فكما لو أذن يف اَلنتقال من مسكن  قوله: ولو أذن يف االنتقال إىل بلد فكمسكن
ة عمران أو قبل مفارق ,فإن طلق بعد الوصول إىل الثاين فالعدة فيه ,إىل مسكن يف البلد

 .(3)أو يف الطريق فعلى اخلَلف السابق ,وتعتد فيه ,مل خترج بل تعود إىل املسكن ,األول
إذا أذن يف السفر  قوله: أو يف سفر حج وجتارة مث وجبت يف الطريق فلها الرجوع واملضي

وإن  ,(4)مل خترج بَل خَلف ,لغرض مهم فوجبت العدة قبل اخلروج من املسكن ,لغري نقله
ألَنا مل تشرع يف  ؛فاألصح أنه يلزمها العود إىل املسكن ,خرجت ووجبت قبل مفارقة البلد

 ,وجبت يف الطريق مث :واحرتز عن ذلك بقوله. (6)تتخري بني العود واملضي :وقيل .(5)السفر
ختريت بني العود  ,وهي مسألة الكتاب ,ِبن فارقت ما يشرتط جماوزته يف حق املسافر

إن وجبت بعد  :وقيل. (7)ألن يف قطعها عن السفر مشقة ظاهرة ؛األصح واملضي على
وجبت وجب العود يف  :قال الرافعي. (8)وإن وجبت قبله تعني العود ,مسرية يوم وليلة ختريت



 (. 5/108(, مغين احملتاج )6/44(, بداية احملتاج )8/172النجم الوهاج ) (1)
 (.8/172(, النجم الوهاج )8/410(, الروضة )9/501العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/45(, بداية احملتاج )8/411(, الروضة )9/502(, العزيز شرح الوجيز )6/259التهذيب ) (3)
 (.8/411(, الروضة )9/502العزيز شرح الوجيز ) (4)
هريرة. العزيز شرح الوجيز  أيب ابن عن اَلصطخري واختيار النص, وقول اجلمهور, ظاهر وهو (5)

 (. 8/411(, الروضة )9/502)
 وبني اَلنصراف يلزمها فَل احلج, سفر السفر يكون أن بني فارق غريب وشاذ وجه وحكى الفوراين (6)

 (.8/172فيلزم. النجم الوهاج ) غريه, يكون أن
 (. 525السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
 (.8/172( النجم الوهاج )9/502وهو ضعيف, ومروي عن ابن أيب هريرة. العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ,وقطع يف الشامل ِبنه كسفر احلاجة ,وإَل فوجهان ,ففي سفر النزهة أوىل ,سفر احلاجة
 .(2)كاحلاجة  :وقيل .(1)وسفر الزايرة كالنزهة على ظاهر النص

فأفهم أَنا لو  ,أي من غري زايدة أقامت لقضاء حاجتهاإىل مقصدها  قوله: فإن مضت أي
 .(3)ورجحه من زوائده ,مل جيز هلا استكمال الثَلث ,انقضت قبل ثَلثة أايم

ومل  ,أي مسكن الفراق إذا أمكنها ذلك قوله: مث جيب الرجوع لتعتد البقية يف املسكن
فاألصح لزوم  ,فلو علمت أن البقية تنقضي يف الطريق ,ب[ خموفاً /303تكن الطريق ]

 .(5)والعود مأذون فيه ,ألن تلك اإلقامة غري مأذون فيها ؛(4)العود


إَل لو كان الزوج معها والسفر لغرضه فطلقها أو مات مل تقم أكثر من مدة املسافرين  فرع:
 .(6)وإن كان لغرضها فكما مل يكن معها ,لضرورة

فإن خافت فوت احلج إن أقامت  ,إذا أحرمت إبذنه أو بغري إذنه مث طلقها أو مات: فرع
وإن مل ختف الفوات أو كان اإلحرام بعمرة فاألصح  ,مضت يف احلج معتدة لسبق اإلحرام

. (8) (7)[مشقة] ألن مصابرة اإلحرام ؛وبني أن خترج يف احلال ,َل أنه تتخري بني أن تعتد أو
العدة قاله واألوىل أن تتم العدة وحمل اخلَلف ما إذا مل خترج بعد فلو خرجت ومشت أَتت 



 (.6/54(, وهو قضية كَلم العراقيني. بداية احملتاج )9/504العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/173(, النجم الوهاج )8/412الروضة ) (2)
(, العزيز شرح الوجيز 6/160(. وقيل: هلا أن تكمل ثَلث أايم. الوسيط )8/411الروضة ) (3)

(9/502.) 
 (.5/108ج )وحكي وجه: أَنا َل يلزمها العود. مغين احملتا  (4)
 (.8/173(, النجم الوهاج )8/412(, الروضة )6/260(, التهذيب )6/160الوسيط ) (5)
 (.5/109مغين احملتاج ) (6)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 (.5/109مغين احملتاج ) (8)



                                                                (493)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الــعدد              
=================================================

ألَنا أسبق  ؛وإن وجبت العدة مث أخرجت أَتت العدة بكل حال. (1)جملي حكاه يف الكفاية
 .(2)فإن فات احلج لذلك حتللت بعمل عمرة وأراقت دما وقضت

إىل غري الدار املألوفة فطلق وقال ما أذنت يف اخلروج صدق  ت: ولو خرج(3)[قوله]
إذا خرجت إىل غري  (4)ال بل أذنت حلاجة صدق على املذهببيمينه ولو قالت نقلتين ق

 ,فاعتد يف املنزل الثاين ,أذنت يل يف اَلنتقال :فقال ,واختلفا ,مث طلقها ,الدار املعهودة
, واعتدي فيه ,فعودي إىل املنزل ,أو لغرض كذا ,اخلروج للنزهةذنت لك يف أإمنا  :وقال

 ؛كان القول قوله فكذا يف صفته  ,ألَنما لو اختلفا يف أصل اإلذن ؛فاملذهب تصديق الزوج
ألَنما استواي يف  ؛فاملذهب تصديقها ,أما إذا اختلفت هي ووارث الزوج. (5)ألنه أعرف به
 .(6)وهو أن األمر ابخلروج يقتضي خروجها من غري عود ,والظاهر معها ,اجلهل بقصده

أي يف مَلزمة العدة إذا كان أهلها على  حضريةمنزل شعر كوبيتها من  يةقوله: ومنزل بدو 
 ,كلهم ارحتلت معهم  أو صيفاً  ,فلو كان يرحلون عنه شتاء ,َل يظعنون عنه إَل حلاجة ,ماء

ويف الباقني قوة  ,وإن ارحتل أهلها ,وفيهم قوة أقامت ,والباقون أهلها ,فإن ارحتل بعضهم
 .(7)فاألصح أَنا تتخري



 (.15/75كفاية النبيه )  (1)
 املصدر السابق. (2)
 سقط من )ب(. (3)
 قبله يف )ب( : فرع. (4)
(, 9/507تصديقها. العزيز شرح الوجيز ): والثاين. والوارث الزوج تصديق: أحدمها. قوَلن: وقيل (5)

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 8/414الروضة )
 (. 527حسني ص )

 (.9/507)وقيل :أن األصل قول الوارث. العزيز شرح الوجيز  (6)
(, الروضة 9/506لتيسره. العزيز شرح الوجيز ) هناك تعتد بل اَلرحتال, هلا وقيل: ليس (7)

(8/413.) 
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لعدد وليس هلا مفارقته إَل اب ,تعني أي استدامتها فيهقوله: وإذا كان املسكن له ويليق هبا 
 .(1)السابق

يعين أن بيع  ابطل :وقيل .قوله: وال يصح بيعه إال يف عدة ذات أشهر فكمستأجر
سواء كان  ,أو احلمل ,إذا كانت معتدة ابألقراء ,تحق فيه السكىن َل يصحاملسكن الذي يس

وآخر املدة غري  ,ألن املنفعة مستحقة هلا ؛أو احلمل أم َل ,هلا عدة مستقيمة يف األقراء
 :وقيل .(4)املستأجرة (3)كالدار  ,وإن كانت تعتد ابألشهر ففي صحة بيعه قوَلن ,(2)معلومة

 .(5)َل يصح قطعاً 
ثبوهتا  ,ألن السكىن اثبتة يف املستعار ؛أي ما مل ترجع املعري أو مستعارا لزمتها فيهاقوله: 

 .(6)كتعليق حق هللا بذلك  ,وليس للزوج نقلها على الصحيح ,فشملته اآلية ,يف امللك
فعلى الزوج أن يطلبه منه  ,إذا رجع املعري قوله: فإن رجع املعري ومل يرض أبجرة نقلت

 .(7)املثل نقلها إىل أقرب ما يوجد ,أو طلب أكثر من أجرةفإن امتنع  ,ابجرة
 .(8)أي ينقلها إذا مل جيدد املالك إجارة قوله: وكذا مستأجر انقضت مدته

إذا طلقها وهي يف  :األوىل :تضمنت عبارته مسألتني قوله: أو هلا استمرت وطلبت األجرة
وَل  ,واألصح أنه جيوز ,(1)استمرت :وهو صريح قوله ,يلزمها أن تعتد فيه :فقيل ,ملكها



 (.5/110(, مغين احملتاج )6/47(, بداية احملتاج )8/174النجم الوهاج ) (1)
 (.8/419(, الروضة )9/515(, العزيز شرح الوجيز )6/256التهذيب ) (2)
 ب[-364] (3)
 (.11/252) احلاوي: انظر. جائز: والثاين ابطل,: أحدمها قوَلن؛ املستأجرة الدار بيع يف (4)
(, النجم الوهاج 9/515(, العزيز شرح الوجيز )11/252) وبه قال صاحب اإلفصاح. احلاوي (5)

(8/175.) 
األول. الروضة  والصحيح منة, يلحقه كيَل  املنزل, إعادة فيه يعتاد َل الذي البلد يف نقلها له: وقيل (6)

 (.6/48(, بداية احملتاج )8/175(, النجم الوهاج )8/420)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/516العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (. 535احلكيم بن حسني ص )
 (.6/48(, بداية احملتاج )8/175(, النجم الوهاج )8/420الروضة ) (8)
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وَل إبعارة  ,إذ ليس عليها بدل منزهلا إبجارة ,فلو طلبت أن يسكنها يف غريه أجيبت ,جيب
 .(2)فلو مل تطلب سقط حقها ابلسكوت على النص ,َل بد من طلبها لألجرة ,الثانية

النقل فله فطلقها وهي فيه  ,أي فوق سكىن مثلها ا  قوله: فإن كان مسكن النكاح نفيس
 .(3)أو يفرد هلا منها ما يليق هبا ,أي بصفة استحقاقها إىل الئق هبا

ويلزمه تكميل  ,وطلب ما يليق هبا ,أي من الرضى به فلها االمتناع قوله: أو خسيسا  
لها يف أقرب املواضع يف وإَل نقلها إىل مسكن مث ,من دار تَلصقها إن قدر ,حقها

 .(4)احلالتني
 ,وهي يف مسكن الزوج ,أي إذا وجبت العدة مساكنتها ومداخلتها: وليس له (5)[قوله]

أو كان  ,أو رجعية ,كانت  مل جيز أن يسكن معها ابئناً  ,ويف الدار ما يفضل عن سكىن مثلها
 ُتَضارُّوُهنَّ  َوََل ﴿لقوله تعاىل:  ,(6)قاله يف شرح املهذب يف صَلة اجلماعة ,أو أعمى ,بصرياً 

 ويستثىن من ذلك ما ذكره يف ,من اخللوة احملرمة وفراراً  ,أي يف املسكن (7)﴾َعَلْيهأنَّ  لأُتَضي أُقوا
أي مع  وله أنثى أو زوجة أخرى أو أمة جاز قوله: فإن كان يف الدار حمرم هلا مميز ذكرا  

 تبعاً  ,واكتفى املصنف رمحه هللا يف حمرم املرأة ابلتمييز ,ألنه َل يؤمن النظر ؛الكراهة
وعلله القاضي أبو  ,وفيهما أن الشافعي رضي هللا عنه اشرتط البلوغ (9)وأصلها ,(8)للروضة



 (.6/256وي. التهذيب )ورجحه البغ (1)
(, 9/517وغريه. العزيز شرح الوجيز ) الشامل, صاحب ذكره ورجحه الرافعي والنووي, وهو ما (2)

 (.8/420الروضة )
 (.6/49(, بداية احملتاج )8/176صرح به القاضي وغريه. النجم الوهاج ) (3)
 مبسكن رضيت إذا ما خبَلف جاز,..  به رضيت (, وقال الدمريي: ))فإن5/112مغين احملتاج ) (4)

 (.8/176املاوردي((. النجم الوهاج ) به صرح كما  جيوز َل فأنه..  نفسها على فيه أتمن َل
 موضعه بياض يف )ب( . (5)
 (.123-4/122اجملموع ) (6)
 (.6سورة الطَلق آية رقم ) (7)
 (.8/418الروضة ) (8)
 (.9/513العزيز شرح الوجيز ) (9)
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اَلكتفاء  :وعن أيب حامد ,فَل ينكر الفاحشة ,الطيب ِبن من مل يبلغ َل تكليف عليه
 ,وهو راجع ملقالة أيب حامد ,(2)املميز مبن يستحيي منه :وقيد املصنف يف فتاويه ,(1)ابملراهق

, (3)يشرتط أن يكون مميزاً  ,لو كان يف الدار حمرم هلا من الرجال فَل ِبس :وعبارة احملرر
كما صرح به يف   ,البالغني وابملميز العاقل أي فَل عربة ابجملنون ,من الرجال :ومراده بقوله

َل  ألن اَلكتفاء ابملميز مطلقاً  ؛فليحمل إطَلق الكتاب املميز على ما ذكر ,(4)الشرح
ة أويكفي حضور املر  ,والنسوة الثقات كاحملرم على الصحيح ,(5)يعرف ألحد قاله الزركشي
ومنه  ,(6)وغريه قاله يف أصل الروضة ,وبه قطع صاحب الشامل ,الواحدة الثقة على األصح

فريد على التقييد  ,فإَنا أوىل من األجنبية ,يعلم اَلكتفاء مبحرمها من النساء إذا كانت ثقة
 .(7)ذكراً  بكونه

قوله: ولو كان يف الدار حجرة فسكنها أحدمها واآلخر يف األخرى فإن احتدت املرافق  
 ,يفضي إىل اخللوة  (8)[املرافق]على  ألن التوارد ؛كمطبخ ومسرتاح اشرتط حمرم وإال فال

م إذا انفردت كل ر فَل يشرتط احمل ,فإَنا تصري كالدارين املتجاورتني ,خبَلف ما إذا تعددت
 .(9)َلنتفاء اخللوة والضرر ؛حجرة مبرافقها



(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 8/418الروضة ) (1)
 (.8/177(, النجم الوهاج )539حسني ص )

 (.230فتاوى اإلمام النووي ص ) (2)
 (.367احملرر ص ) (3)
 (.9/513العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.540قمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: ل (5)
 (.8/418الروضة ) (6)
 (.8/177النجم الوهاج ) (7)
 يف نسخة أ )املفارق( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (8)
 (.6/50قال ابن قاضي شهبة: ))قال األذرعي: وهو احلق الذي نعتقده((. بداية احملتاج ) (9)
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أي  قوله: وينبغي أن يغلق ما بينهما من ابب وأن ال تكون ممر إحدامها على األخرى
 (1)ويف الروضة وأصلها عن البغوي ,وعبارته توهم أنه يستحب ,من الوقوع يف اخللوة حذراً 

تفهم اعتبار  وعبارته أيضاً  ,الصغريوجزم به يف الشرح ] ,(3)وغريمها أنه يشرتط ,(2)واملتويل
 .(5)املمر واكتفى ابلغلق (4)[ومنهم من مل يشرتط انتفاء ,األمرين

 ,أي فإذا أراد أن يسكنها يف أحدمها اشرتط انفراد املرافق قوله: وسفل وعلو كدار وحجرة
إَل أن األوىل  :قال احملاملي يف التجريد. (6)وما يف معناه إذا كانت مشرتكة ,أو وجود حمرم

 .(7)حىت َل ميكنه اَلطَلع عليها ,أن يسكنها العلو
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (.6/257التهذيب ) (1)
 (.2/848حترير الفتاوى ) (2)
 (.8/419(, الروضة )9/514العزيز شرح الوجيز ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
(, 542السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (. 2/848حترير الفتاوى )
 (.7/163تاج )(, َناية احمل5/113(, مغين احملتاج )9/514العزيز شرح الوجيز ) (6)
(, 544السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

 (.6/51(, بداية احملتاج )8/178النجم الوهاج )
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 (1)االسترباء ابب
ألنه مقدر  ؛مسي بذلك. (2)وزواَلً  حدواثً  :الرتبص الواجب بسبب ملك اليمني :هو ابملد

 .(3)لتعدد ما يدل على الرباءة ؛ومسيت العدة عدة ,ِبقل ما يدل على الرباءة من غري تعدد
أو سيب أو رد أ[ /304] ملك أمة بشراء أو إرث أو هبة :قوله: جيب بسببني أحدمها

 ,أو برجوع يف اهلبة ,أو برد خبيار الرؤية ,وكذا إذا ملكها بوصية بعيب أو حتالف أو إقالة
وَل غري  ,)َل توطأ حامل حىت تضع): (4)يف سبااي أوطاس فلعموم قوله  ؛أما يف املسبية

 ,وقاس الشافعي رضي هللا عنه ما عداها عليها. (5)رواه أبو داود (حتيض حيضة( حامل حىت
َل أنه جيب بتجدد  ,وعبارة املختصر تدل على أن اَلسترباء يتوقف عليه حل الوطء إن أراده

اعتبار  ,ملك أمة :ومقتضى قوله. (7)وبه عرب اإلمام والغزايل (6)وهذا هو الصواب ,امللك
مث  ,فلو ملك بعضها فَل استرباء إذا َل استباحة نعم إن كان ميلك بعضها ,ملك مجيعها

فإنه  ,ممنوع (8)وحصره اَلسترباء يف حصول امللك وزواله ,اشرتى الباقي صدقت عليه عبارته
لو وطئ أمة الغري ظاان أَنا أمته وجب استرباؤها بقرء وليس فيه حدوث ملك وَل زواله 



 نفسي, عن الشبهة فيه ألقطع آخره طلبت: الشيء استربأتُ : يقال الرباءة, من: لغة: اَلسترباء (1)
 (.10/274) اللغة يف احمليط: انظر. األمر ذلك براءة واستربأت

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/523شرح الوجيز ) العزيز (2)
 (.8/181) الوهاج النجم (, 549احلكيم بن حسني ص )

 املصادر السابقة. (3)
 .حنني يوم هوازن  النيب غزوة كانت  وبه هوازن, بَلد يف واد: أوساط (4)

 .(3/19) واللغات األمساء هتذيب (,1/224) البلدان معجم: انظر 
(, ويف 2157(, كتاب النكاح, ابب يف وطء السبااي. حديث رقم )2/248أخرجه أبو داود ) (5)

 حاشيته: قال األلباين: حديث صحيح.
(, 546السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)

 (.5/114(, مغين احملتاج )8/181النجم الوهاج )
 (.6/167الوسيط ) (7)
 أ[-365] (8)
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جيب استرباء املكاتبة إذا عجزت واملرتدة إذا أسلمت واَلسترباء فيها إمنا هو حلدوث  وأيضاً 
 .(1)ويف معناه إسَلم األمة الوثنية واجملوسية يف دوام امللك, احلل َل امللك

وَل فرق  قوله: وسواء بكر ومن استربأها البائع قبل البيع ومتنقلة من صىب وامرأة وغريمها
 ,ل ممن يتصور اشتغال الرحم مبائه أو مبن يتصور كامرأة أو صيب وحنومهابني أن يكون اَلنتقا

وَل بني البكر والثيب وَل بني أن  ,ن يكون اجلارية صغرية أو آيسة أو غريهاأوَل بني 
 :وقيل, َنن كان فيهن أبكار وعجائزلعموم اخلرب مع العلم ِب ؛يستربأها البائع قبل البيع أو َل

 .(2)إمنا جيب استرباء احلامل واملوطوءة :وقيل, اإلمام ابملسبية ب يف البكر وخصهَل جي
ألَنا ابلكتابة صارت مع السيد كاخلارجة عن  ؛أي وأرقها قوله: وجيب يف مكاتبة عجزت

وعن أيب ثور َل , (3)فكذا يف اَلسترباء ,وإجياب املهر بوطئها ,ملكه يف حترمي اَلستمتاع
وذكر العجز  ,خبَلف الفاسدة ,الكتابة الصحيحة :واملراد, (4)واختاره ابن املنذر ,جيب
 ,وجارية املكاتب العائدة إىل السيد :قال البلقيين. (5)فإن الفسخ قبل العجز كذلك ,مثال

 .(6)ففسخ الكتابة َيتاج السيد إىل استربائها



(, 547السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (.8/183النجم الوهاج )

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/531العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.547احلكيم بن حسني ص )

(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق 9/531(, العزيز شرح الوجيز )11/121البيان ) (3)
 (. 549الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.5/396اإلشراف ) (4)
(, 549السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (.8/183النجم الوهاج )
 (.8/849حترير الفتاوى ) (6)
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عاد مث  ,ألنه زال ملك اَلستمتاع ؛أي إذا عادت إىل اإلسَلم قوله: وكذا مرتدة يف األصح
ألن  ؛(3)وابن املنذر ,(2)وصححه اإلمام ,َل جيب :والثاين. (1)فأشبه بعجز املكاتبة نفسها

وعبارة الكتاب توهم ما لو اشرتاها . وإمنا تنايف احلر كطرؤ احليض ,الردة َل تقطع امللك
فإن قلنا بزوال ملكه ابلردة  ,ولو ارتد السيد مث أسلم ,وَل شك يف وجوب اَلسترباء ,مرتدة

 .(4)وإَل فعلى األصح كردة األمة ,لزمه اَلسترباء قطعاً 
 ويف اإلحرام وجهألنه َل خلل يف امللك  ؛قوله: ال من حلت من صوم واعتكاف وإحرام

وقيل  ,(5)كما لو صامت مث أفطرت  ,قطع اجلمهور ِبنه َل استرباء إذا أحرمت مث حتللت
 .(6)وجهان كالردة

أن  ,ألنه مل يتحدد حل ووجه اَلستحباب ؛أي وَل جيب قوله: ولو اشرتى زوجته استحب
مث يعتق وَل  ,ألنه يف النكاح ينعقد مملوكاً  ؛يتميز الولد يف النكاح عن الولد يف ملك اليمني

 .(7)ويصري أم ولد ويف ملك اليمني ينعقد حراً  ,يصري به أم ولد
أما املكاتب فتفسخ . (8)وتبدل جهة احلل هذا يف احلر ,أي لتجدد امللك جيب :قوله: وقيل

ويف  .(1)اتماً  ألنه َل ميلك ملكاً  ؛أنه ليس له وطئها ابمللك واملنصوص ,نكاحه بشراء زوجته



(, بداية احملتاج 8/183(, النجم الوهاج )9/531(, العزيز شرح الوجيز )15/330َناية املطلب ) (1)
(6/53.) 

 (.15/330َناية املطلب ) (2)
 (.5/399اإلشراف ) (3)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 11/118البيان ) (4)

 (. 550حسني ص )
 (.6/53(, بداية احملتاج )8/183(, النجم الوهاج )6/281التهذيب ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 6/168الوسيط ) (6)

 (. 8/183(, النجم الوهاج )551حسني ص )
 (.8/428(, الروضة )9/533وهو األصح املنصوص. العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (. 5/115(, مغين احملتاج )6/54(, بداية احملتاج )9/533العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ,فإن قلنا َيل له اجته وجوب اَلسترباء :قال يف الكفاية, (2)حل وطئها له إبذن السيد قوَلن
ولو طلقها  ,فاملنصوص أنه َل َيل له وطئها يف مدة اخليار ,ولو اشرتى زوجته بشرط اخليار

 .(3)ألنه ملكها وهي حمرمة عليه ؛مث اشرتاها يف العدة وجب اَلسترباء قطعاً 
 ,ألَنما مشغولتان حبق ؛قوله: ولو ملك مزوجة أو معتدة مل جيب أي االسترباء يف احلال

 :والثاين. (4)حلدوث ملك حل الفرج ؛فإن زاال وجب يف األظهرسواء علم بذلك أم مل يعلم 
ومل َيكي أبو حامد عن  ,ورجحه العراقيون ,ألوله وطئها يف احلال اكتفاء بعده الزوج

ويستثىن  ,إنه مذهب الشافعي رضي هللا عنه :وقال املاوردي. (5)الشافعي رضي هللا عنه غريه
 .(6)فإنه َل جيب استرباؤها قطعاً  ,منه ما لو كانت معتدة عنه

السبب الثاين  زوال فراش عن أمة موطوءة أو مستولدة تعتق أو موت السيد :ه: الثاينقول
أو ته أو مستولد ,فإذا أعتق موطوء به ,زوال الفراش عن املوطوءة ابمللك :لوجوب اَلسترباء

ألنه زال عنها الفراش  ؛وَل عدة نكاح لزمها اَلسترباء ,وليست يف زوجته ,مات عنها
ليشمل زوال  ؛وكان األحسن عدم تقييد الزوال, (7)واسترباؤها بقرء كاملتملكة ,فأشبهت احلرة

وزوال فراش أحد الشريكني  ,وزوال فراش األب عن جارية اَلبن ,فراش الوطء ابلشبهة



(, 6/282(, التهذيب )11/353حكاه املاوردي. وبه قال البغوي, ورجحه النووي. احلاوي ) (1)
 (.8/428الروضة )

 (. 553السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.15/114كفاية النبيه )  (3)
 (.6/54(, بداية احملتاج )8/184اج )(, النجم الوه9/534العزيز شرح الوجيز ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: 8/429(, الروضة )6/282التهذيب ) (5)

 (.6/54(, بداية احملتاج )555لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.11/347احلاوي ) (6)
 (.7/166(, َناية احملتاج )8/433(, الروضة )9/536العزيز شرح الوجيز ) (7)
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كما   ,إذا عتقت بَل خَلف ,واحرتز ابملوطوءة عما إذا مل توطأ فَل استرباء عليها. (1)ابملوت
 .(2)لإلمام تبعاً  قاله الرافعي

أي  قوله:  ولو مضت مدة االسترباء على مستولدة مث أعتقها أو مات وجب يف األصح
. (3)على ارتفاع النكاح ,كما َل تعتد املنكوحة مبا تقدم من األقراء  ,وَل تعتد مبا مضى

 .(5)وحكى البغوي اخلَلف قولني ,(4)َل جيب حلصول الرباءة :والثاين
ولو استربأ أمة موطوءة فاعتقها مل جيب ويتزوج يف احلال إذ ال تشبه منكوحة وهللا  :قلت
بدليل أَنا لو أتت بولد بعده لستة أشهر َل  ؛ألن فراشها يزول ابَلسترباء اتفاقاً  ؛أعلم

إىل أن األصحاب مل  ,إذ َل تشبه منكوحة :وأشار بقوله. (6)ويف املستولدة قوَلن. تلحقه
خبَلف  ,ألن املستولدة يشبه فراشها فراش النكاح ؛اخلَلف الذي يف املستولدةا فيها و ديطر 
 ,حكى القاضي حسني وغريه :وقال الزركشي. (8)وتبعه املصنف ,(7)قاله الرافعي ,هذه

 ,(9)واتبعه اإلمام والغزايل ,على وجهني كاملستولدة :والثاين ,طريقني أحدمها القطع هبذا



 (. 557السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (.9/537العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/537(, العزيز شرح الوجيز )6/277التهذيب ) (3)
ملتويل. السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان وحكى الوجهان القفال وا (4)

 (.559احلكيم بن حسني ص )
 (.11/128(. وحكي يف البيان طريقان. البيان )6/277التهذيب ) (5)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/537العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.6/55, بداية احملتاج )(560احلكيم بن حسني ص )
 (.9/537العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/433الروضة ) (8)
 (.6/160الوسيط ) (9)
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ثبوت بعض أحكام الفراش هلا من حلوق  ,ابلنكاح (1)ستفرشةووجه تشبيه املستولدة ابمل
 .(2)خبَلف األمة ,وجراين اللعان على أحد القولني ,الولد

فألن مقصود  ؛أما يف املوطوءة قوله: وحيرم تزويج أمه موطوءة ومستولدة قبل استرباء
 ,وَل يفهم من تعبريه ابلتحرمي ,والنكاح ابطل قطعاً  ,النكاح الوطء ينبغي أن يستعقب احلل

كما إذا   ,وظنه صح قبل اَلسترباء ,نعم لو كان الراغب يف تزوجيها من وجب اَلسترباء
فعلى هذا َل يزوج حىت  ,واألصح صحة تزويج أم الولد ,زوجها املشرتي من البائع الواطئ

 .(3)تستربأ
أي كما جيوز للرجل  األصح: ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بال استرباء يف (4)[قوله]

ألن  ؛املنع وقطع به البغوي :والثاين. (5)أو وطئ الشبهة ,أن ينكح معتدته عن النكاح
 .(6)فَل ميكن من استباحة جديدة إَل بعدة ,اإلعتاق يقتضي اَلسترباء

ألَنا  ؛ومثله ما إذا كانت معتدة]قوله: و لو أعتقها أو مات وهي مزوجة فال استرباء 
يلزمها  :وقيل. (7)أو عتقه ,فلم يزل فراشها مبوته ,للسيد ب[ فراشاً /304ليست ]
مث  ,فشرعت يف عدهتا ,كما لو وطئت املنكوحة بشبهة  ,(9)بعد فراغ عدة الزوج (8)[اَلسترباء



 ب[-365] (1)
 (. 561السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.6/55(, بداية احملتاج )8/187(, النجم الوهاج )8/433(, الروضة )368احملرر ص ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
 (.7/167(, َناية احملتاج )8/435(, الروضة )9/539العزيز شرح الوجيز )(5)
 (.6/278التهذيب ) (6)
(, 9/538لوجيز )علي. العزيز شرح ا أبو الشيخ اجلمهور, وقال قطع وبه املنصوص, الظاهر وهو (7)

 (.8/434الروضة )
 سقط من )ب(. (8)
 خرج ما أن: السرخسي الفرج أيب أمايل خرجه ابن سريج, وأضافه يف التتمة إىل اإلصطخري, ويف (9)

 (. 8/187(, النجم الوهاج )9/538القدمي. العزيز شرح الوجيز ) يف عليه منصوص سريج ابن
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وحمله إذا   ,(2)وأصلها (1)أطلقه يف الروضة ,كذا  دأو طلقها يلزمها العدة عن ,مات الزوج
  ,الواقع يف عدة الوفاة ,فإن كانت من ذوات األقراء كفاها احليض ,كانت من ذوات األشهر

 ووعلى األول لو أعتقها أ. (3)قاله الزركشي كما جزما به فيما إذا مات السيد والزوج معاً 
ولو مات أو أعتق عقب انقضاء عدة  ,لزمها اَلسترباء يف األصح ,مات وهي يف عدة شبهة

 زوج فاألصح وجوب اَلسترباء.ال
وهو حيضة كاملة يف  (4)ثبت ذلك عن ابن عمر كما قاله ابن املنذر قوله: وهو بقرء

أنه الطهر كما يف  :والقدمي, املنسوب إىل اإلمَلء ,يف القرء املعترب يف اَلسترباء قوَلن اجلديد
 .(5)أنه احليض :واجلديد. العدة

خبَلف ما إذا  ,بقية احليضة اليت وجد السبب يف أثنائها وأشار بقوله كاملة إىل أنه َل يكفي
 ,(6)وحكاه اإلمام عن احملققني ,رجح يف البسيط أنه يكفي ,فإن فيه خَلفاً  ,قلنا إنه الطهر

 ,(7)مث يطعن يف الطهر ,مل َيصل حىت حتيض ,وقطع البغوي مبقابله ما إذا ملكها يف الطهر
 .(8)وحتيض حيضة كاملة للحديث ,وإن ملكها يف احليض مل َيصل حىت تطهر



 (.8/434الروضة ) (1)
 (.9/538العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 563السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.5/395اإلشراف ) (4)
(, النجم الوهاج 9/524(, العزيز شرح الوجيز )6/276(, التهذيب )5/300َناية املطلب ) (5)

(8/187.) 
ج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم (, السرا 5/300َناية املطلب ) (6)

 (.565بن حسني ص )
 (.6/276التهذيب ) (7)
 (.498سبق خترجيه بداية الباب ص ) (8)
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والرافعي  ,(2)ألنه بدل قرء عزاه املاوردي للجديد ؛: وذات أشهر بشهر(1)[قوله]
 ,أما إذا مل حتض لعارض ,ألَنا أقل مدة يدل على براءة الرحم ؛بثالثة :ويف قول .(3)للمعظم

  .(4)فكتطهرها يف العدة ,وهي ممن حتيض
 َوأُوََلتُ ﴿لعموم قوله تعاىل:  ؛فراش سيد بوضعهقوله: وحامل مسبية أو زال عنها 

أو  ,أي وهي حامل من زوجوإن ملكت بشراء  .(5)﴾مَحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اأْلَمْحَالأ 
فإذا وضعت وزال  ,أو معتدة ,لكوَنا مزوجة ؛فقد سبق أن ال استرباء يف احلالوطء شبهة 

 .(6)وجب يف األظهر ,النكاح
 ,وحلصول الرباءة ,إلطَلق احلديث ؛وهللا أعلم يف األصح بوضع محل زانقلت: حيصل 

. (7)وهلذا اشرتط فيها التكرار ,ألَنا خمصوصة ابلتأكيد ؛خبَلف العدة فَل َيصل به قطعاً 
 وعلى هذا إذا رأت دماً , (8)كما َل ينقضي العدة بوضع احلمل من الزان  ,َل َيصل :والثاين



 سقط من )ب(. (1)
 (.11/333احلاوي ) (2)
 (.9/525العزيز شرح الوجيز ) (3)
(, السراج الوهاج للزركشي,  11/333عزاه املاوردي للقدمي, وصححه مجع من العراقيني. احلاوي ) (4)

 (.566كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.4سورة الطَلق آية رقم ) (5)
 العدة أن اكم  ابلسيب. والثاين: َل, وهو املشهور. وحى البغوي قولني: األول: أنه جيب, كاململوكة (6)

(, 9/525العدة. العزيز شرح الوجيز ) صاحب غري من احلمل كان  إذا ابلوضع, تنقضي َل
 (. 6/279التهذيب )

(, السراج الوهاج للزركشي,  8/426(, الروضة )9/526وحكي عن املتويل. العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.8/188(, النجم الوهاج )569كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(, النجم الوهاج 9/526وبه أفىت القفال, وحكي عن السرخسي. العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.6/56حملتاج )(, بداية ا8/188)
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وإن قلنا  ,على األصح ,حصل اَلسترباء حبيضة على احلمل ,وقلنا هو حيض ,على احلمل
 .(1)عد الوضعفاسترباؤها حبيضة ب ,أو مل تر دماً  ,ليس حبيض

أي وَل  ولو مضى زمن استرباء بعد امللك قبل القبض حسب أن ملك إبرث :(2)[قوله]
وأطلق  ,(3)ألن امللك ابإلرث متأكد انزل منزلة املقبوض حساً  ؛جيب استئناف استرباء

حيث يعترب قبضها يف  ,وموضعه إذا كان املورث قبل قبضها, (5)واملصنف ذلك (4)الرافعي
  ,إَل بعد أن يقبضها الوارث ,مل يعتد ابستربائها ,ومات قبل قبضها ,أما لو ابتاعها ,اَلسترباء

 .(6)حكاه الزركشي عن املطلب ,كما َل يبيع املوروث قبل قبضه
ألن امللك اتم َلزم فأشبه ما  ؛أي وحنوه من املعاوضات األصح : وكذا شراء يف (7)[قوله]

وهذا فيما بعد  :قال الزركشي. (9)لعدم استقرار امللك ؛َل يعتد به :والثاين. (8)بعد القبض
وكذا  ,إن قلنا امللك للبائع ,مل يعتد به ,فلو جرى اَلسترباء يف زمن اخليار ,انقضاء اخليار

وَل ابلتام خلرجت هذه الصورة  ,ولو قيداً  ,لضعف امللك ؛(10)للمشرتي على األصح
كتفاء واملصحح يف البيع حل الوطء ملن جعلنا امللك له ويلزم منه يف املشرتي اَل . (11)انتهى



 (.5/119انظر: مغين احملتاج ) (1)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (2)
 (.8/189(, النجم الوهاج )9/528(, العزيز شرح الوجيز )11/346احلاوي ) (3)
 (.368احملرر ص ) (4)
 منت املنهاج . (5)
 (. 570كيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احل (6)
 سقط من )ب(. (7)
(, النجم الوهاج 9/528والروايين. العزيز شرح الوجيز ) الطيب أيب القاضي اختيار وهو (8)

(8/189.) 
 (.6/58(, بداية احملتاج )8/189(, النجم الوهاج )9/528العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.6/58وقيل: يعتد ابحلمل دون احليض؛ لقوة احلمل. بداية احملتاج ) (10)
 (. 571السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (11)
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ومجع يف املطلب بينهما ِبن املراد ابحلل هناك ارتفاع التحرمي . (1)ابَلسترباء يف زمن اخليار
التحرمي ملعىن آخر املستند إىل ضعف امللك وانقطاع سلطة البائع فيما يتعلق حبقه وإن بقي 

ويف الذخائر وحكى يف احلاوي أنه ينتظر لألكثر فإن كان يف يد البائع مل , (2)وهو اَلسترباء
 .(3)تد بهيعتد به أو يف يد املشرتي اع

لتوقف امللك  ؛اي يعتد مبا يقع من اَلسترباء قبل القبض يف اهلبة : ال هبة(4)[قوله]
ويعتد مبا يقع بعده وقبل القبض على  ,َل يعتد مبا يقع قبل القبول (6)[الوصية]ويف . (5)عليه

 .(7)ألنه َل أثر للقبض يف الوصية ؛املذهب
أي على  مل يكفأي بعد انقضاء احليض  قوله: ولو اشرتى جموسية فحاضت مث أسلمت

مفقودة   (8)ألنه لَلستباحة وهي ؛فيجب اَلسترباء بعد اإلسَلم ,وقطع به العراقيون ,األصح
واملراد  ,(10)وذكر احليض مثال ,يكفي لوقوعه يف امللك املستقر :وقيل. (9)قبل اإلسَلم

وكذا الوضع لو كانت  ,ليشمل مضي الشهر يف ذات األشهر ,مضي ما يقع فيه اَلسترباء



 (.3/452(, الروضة )4/203العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.15/232َناية املطلب ) (2)
للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن  (, السراج الوهاج11/345احلاوي ) (3)

 (.571حسني ص )
 سقط من )ب(. (4)
 (.6/59(, بداية احملتاج )9/524(, العزيز شرح الوجيز )11/345احلاوي ) (5)
 يف نسخة أ )الروضة( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (6)
 (.8/432الروضة ) (7)
 أ[-366] (8)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان 9/529العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (. 573احلكيم بن حسني ص )
 (.6/59(, بداية احملتاج )8/189(, النجم الوهاج )8/432الروضة ) (10)
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 .(3)كما يف املطلب  ,وكذا الطهر إذا قلنا تعتد بباقيه ,(2)والشرح ,(1)قاله يف الروضة حامَلً 
أو من  ,فيكون أم ولد له ,أي َلحتمال محلها من سيدها قوله: وحيرم االستمتاع ابملستربأة

 .(4)فَل يصح بيعها على التقديرين حبر, فتكون حامَلً  ,وطء شبهة
مع أن  ,(5)ألنه عليه السَلم مل َيرم منها غري الوطء ؛إال مسبية فيحل غري وطء قوله:

 .(6)فدل على أنه املخصوص ابلتحرمي ,والتشوق إليهن غالب ,األيدي ممتد إىل اجلواري
ونقله يف املهمات عن  ,(7)كغريها  أي َل َيل اَلستمتاع ابملسبية أيضاً  ال :قوله: وقيل

وَيل  ,حىت تغتسل ءومت اَلسترباء بقي حترمي الوط ,وإذا طهرت من احليض ,(8)النص
أما ما  ,ما فوق اإلزار :املسبية يف واملراد يف ابحلل ,(9)اَلستمتاع قبل الغسل على الصحيح

وإمنا يظهر أثره يف اَلسترباء  ,احلل :وقضية إيراد البندنيجي وغريه, (10)حتته ففيه تردد لإلمام
فلو  ,وهو كذلك ,وأفهم كَلمه أن الوطء يف املسبية حرام بَل خَلف كغريها ,بعد احليض

ألن امللك مل مينع  ؛وَل ينقطع اَلستيرباء ,أو استمتع وقلنا بتحرميه أمث ,وطئ قبل اَلسترباء
فانقطع الدم  ,فلو أحبلها ابلوطئ يف احليض ,فكذا املعاشرة خبَلف العدة ,اَلحتساب



 (.9/529العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/432الروضة ) (2)
 (. 574لعدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب ا (3)
(, مغين احملتاج 8/190(, النجم الوهاج )9/527(, العزيز شرح الوجيز )6/165الوسيط ) (4)

(5/120 .) 
 (.-يشري إىل حديث سبااي بين أوطاس, انظر ص ) (5)
 (.6/59(, بداية احملتاج )9/527(, العزيز شرح الوجيز )3/138املهذب ) (6)
 ( .8/191(. وقال الدمريي: ))وهو املعتمد واملعترب(( النجم الوهاج )6/165الوسيط ) (7)
 (.8/39املهمات ) (8)
 (.8/431الروضة ) (9)
 (.15/335َناية املطلب ) (10)
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مل تنقض اَلسترباء حىت تضع  ,عند الوطء وإن كانت طاهراً  ,لتمام احليضة ؛حلت له
 .(1)احلمل

كما جاز اَلعتماد على   ,وحل الوطء ,أي بَل ميني حضت صدقت :قوله: وإذا قالت
 .(2)قول اخلربة يف انقضاء العدة لآلية

أي على  دقص   ،أخربتين بتمام االسترباء :فقالأي وطئها  قوله: ولو ومنعت السيد
خبَلف املعتدة من  ,وهلذا َل َيال بينه وبينها ,ألن اَلسترباء مفوض إىل أمانة السيد ؛األصح

 .(3)فإنه َيال بني الزوج وبينها ,وطء الشبهة
إذا ادعت أن مورثه  ,كالوجهني يف حتليف األمة ابن سيدها  ,وهل هلا حتليفه فيه وجهان

وصحح املصنف أنه هلا التحليف يف  ,(4)فإنه املصدق ,فحرمت عليه فأنكر ,أصاهبا
وإن  ,وعليها اَلمتناع من التمكني إذا حتققت بقاء شيء من زمن اَلسترباء :قال .الصورتني

صورة املسألة أن يقول السيد ذلك بعد  :وقال الزركشيأ[ /305].(5)احننائها له يف األظهر
َل فإنه  ,ن القول قوهلافقد جزم اإلمام ِب ,نكرت احليضأو  ,فلو ادعى أَنا حاضت ,دعواها

إذ َل فائدة  ,ولو أراد السيد حتليفها فليس له ذلك :قال. اطَلع على احليض إَل من جهتها
 .(6)فيه

 ؛(7)وغريه ,أي ابإلمجاع كما نقله الشيخ أبو حامد ءوله: وال تصري أمة فراشا إال بوطق
 ,وإن خَل هبا ,فَل تلحقه الولد ,مبجرد امللك وَل تصري فراشاً  (2)(1)حلديث عبد بن زمعة



 (. 577السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
هأنَّ  َيرَتَبَّْصنَ  قوله تعاىل: ﴿َواْلُمطَلََّقاتُ  (2) َنْ ُفسأ  (.228سورة البقرة آية رقم ) ﴾.قُ ُروء   َثََلثَةَ  ِبأ
 (. 8/191(, النجم الوهاج )9/542(, العزيز شرح الوجيز )6/172وحكي وجه آخر. الوسيط ) (3)
 (.61-6/60(, بداية احملتاج )9/542العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/437وضة )الر  (5)
 (. 579السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.11/154احلاوي ) (7)
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ألنه َل يقصد إَل  ؛خبَلف النكاح فإنه يلحق فيه النسب مبجرد اإلمكان ,وأمكن كونه منه
 .(3)لَلفرتاش والولد

ألنه أحلق عليه السَلم  ؛أم َلأي سواء استلحقه  قوله: فإذا ولدت لإلمكان من وطئه حلقه
ويعرف الوطء  ,الولد للفراش :وقال .وَل من وارثه ابَلستيَلد ,الولد بزمعة من غري أقرار منه

كَلمهم قد يفهم أنه لو كان السيد جمبوب الذكر ابقي   :قال يف التحرير. (4)إبقراره أو ابلبينة
فإن  ,وهو خَلف إطَلقهم حلاق الولد به ,لعدم إمكان الوطء منه ؛األنثيني مل يلحقه الولد

مل أقف على تصريح  :وقال اإلمام البلقيين, ن زوجتهصح ذلك محل على ما إذا كان م
 .(5)إَل أن ينفيه ابليمني ,واألقرب عندي أنه يلحقه ,بذلك



 من سيدا شريفا كان  األحنف, بنت عاتكة أمه العامري, القرشي قيس, بن زمعة بن عبد: هو (1)
 اَلستيعاب: انظر. ألبيها  هللا رسول زوج سودة املؤمنني أم أخو وهو. الصحابة سادات

 .(2/1203) اإلصابة (,3/167) الغابة أسد (,2/820)
 أن وقاص أيب بن سعد أخيه إىل عهد وقاص, أيب بن عتبة كان:  قالت عنها, هللا رضي عائشة عن (2)

 ابن: وقال وقاص أيب بن سعد أخذه الفتح عام كان  فلما: قالت فاقبضه, مين زمعة وليدة ابن
 فتساوقا فراشه, على ولد أيب, وليدة وابن أخي,: فقال زمعة, بن عبد فقام فيه, إيل عهد قد أخي

: زمعة بن عبد فقال فيه, إيل عهد قد كان  أخي ابن هللا, رسول اي: سعد فقال , النيب إىل
 قال مث زمعة((, بن عبد اي لك ))هو:  هللا رسول فقال فراشه, على ولد أيب, وليدة وابن أخي,
 ))احتجيب: - النيب زوج - زمعة بنت لسودة قال مث احلجر(( وللعاهر للفراش ))الولد:  النيب

(, كتاب البيوع, 3/54هللا. أخرجه البخاري ) لقي حىت رآها فما بعتبة شبهه من رأى منه(( ملا
 (.2053ابب تفسري الشهادات, حديث رقم )

 (. 8/192(, النجم الوهاج )8/440(, الروضة )9/544العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/61(, بداية احملتاج )8/192(, النجم الوهاج )9/545العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.854-2/853حترير الفتاوى ) (5)
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ألن عمر وزيد  ؛قوله: ولو أقر بوطء ونفى الولد وادعى استرباء مل يلحقه على املذهب
وألن املناط هنا  ؛(1)أخرجها عبد الرزاق ,نفوا أوَلد جوار هلم بذلك ,بن اثبت وابن عباس

فلو ولدته  ,إىل أربع سنني ,وذلك إذا أتت لستة أشهر فأكثر من اَلسترباء ء,اَلقرار ابلوط
 .(2)وليس له نفيه ابللعان على الصحيح ,لدون ستة أشهر من اَلسترباء احلقه

 :وقيل. (3)أي على الصحيح قوله: فإن أنكرت االسترباء أحلف أن الولد ليس منه
جيب  :وقيل .(4)كما َل جيب يف نفي ولد احلرة  ,وَل جيب بعرضه لَلسترباء ,يصدق بَل ميني

 .(5)بعرضه لالسترباء



 من وينتفي سريته يطأ الرجل ابب الطَلق, كتاب  (,7/136) الرزاق عبد: أثره فأخرج عمر, أما (1)
 كان  عمر أن: املدينة أهل من رجل عن جنيح أيب ابن عن عيينة ابن عن (,12536) محلها, رقم

. منهم ليس من عمر آبل تلحق َل أللهم: فقال عليه, ذلك فشق فحملت, له, جارية عن يعزل
 .فاستبشر: قال. اإلبل راعي من: فقالت فسأهلا أسود, غَلما فولدت: قال

 سريته يطأ الرجل ابب الطَلق, كتاب  (,7/135) الرزاق عبد: أثره فأخرج اثبت, بن زيد وأما 
 زيد كان:  قال زيد بن خارجة عن ذكوان ابن عن الثوري عن (,12531) رقم محلها, من وينتفي

 من انتفى له, ولدت فلما له, جارية كانت  ألَنا نفسها, بطيب له جارية على يقع اثبت بن
 .الغَلم أعتق مث مائة, وضرهبا ولدها,

 سريته يطأ الرجل ابب الطَلق, كتاب  (,7/135) الرزاق عبد: أثره فأخرج عباس, ابن وأما 
 وقع عباس ابن أن دينار بن عمرو عن عمرو بن حممد عن (,12534) محلها, رقم من وينتفي

 .ولدها من فانتفى فولدت, يعزهلا, وكان له, جارية على
(, 582السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)

 (. 8/192النجم الوهاج )
 (.6/62(, بداية احملتاج )8/440وهو الذي عليه اجلمهور. الروضة ) (3)
 (.8/193(, النجم الوهاج )11/158احلاوي ) (4)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, 9/547ورجحه الداركي واملاوردي. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.8/193(, النجم الوهاج )584حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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أي  قوله: ولو ادعت استيالدا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد مل حيلف على الصحيح
مبا يقتضي ثبوت  ,ألنه سبق منه اإلقرار ؛وإمنا حلف يف الصورة السابقة ,والولد منتف عنه

وإذا مل . (1)ألنه لو اعرتف ثبت النسب ؛َيلق أنه ما وطئها: وقيل. لوطءوهو ا ,النسب
إذا  ,بل َيلف بَل خَلف :وقال ابن الرفعة. (2)قاله الرافعي ,يكن ولد مل َيلف بَل خَلف

ولعل ذلك هو حمل  ,َل إىل ولدها ,ألن دعواها حىت تتصرف إىل حريتها ؛عرض على البيع
 .(3)قاله الزركشي ,اخلَلف السابق
 ,اَلختيار حتتألن املاء سباق َل يدخل  ؛وطئت وعزلت حلقه يف األصح :قوله: ولو قال

 .(4)وألن أحكام الوطء َل يشرتط فيها اإلنزال
 .(5)وعرب ابألصح كما يف الروضة ,ينتفي عنه كدعوى اَلسترباء :وقيل

حكى املاوردي اخلَلف يف  :وقال .واه مل يثبت (6)ألن اخلَلف ؛إنه منتقد :وقال الزركشي
فاما العزل عن  ,وهو أن يطأ دون الفرج وينزل ,لكنه خصه ابلعزل عن اإليَلج ,ابب اللعان

 فَل مينع من حلوق الولد قطعاً  ,فإذا أحس ابملاء نزع ,وهو أن يوجل يف الفرج ,اإلنزال
  :ولو قال ,صحيحكنت أطأ يف الدبر مل يلحقه الولد على ال  :ولو قال :ويف الروضة. (7)انتهى

إنه صحيح يف  :وقال الزركشي. (8)كنت أصبتها فيما دون الفرج مل يلحق على األصح



 (.6/62(, بداية احملتاج )8/440(, الروضة )9/546(, العزيز شرح الوجيز )369احملرر ص ) (1)
 (.9/546وجيز )العزيز شرح ال (2)
 (. 586السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (. 9/547(, العزيز شرح الوجيز )6/173الوسيط ) (4)
 (.8/441الروضة ) (5)
 ب[-366] (6)
-587السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

588 .) 
 (.8/441الروضة ) (8)
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 .(2)َل أصل له ,القول ابللحوق ضعيف :وقال اإلمام. (1)النكاح اللحوق ابلوطء يف الدبر
 وهللا أعلم.





 (. 588السراج الوهاج للزركشي, كتاب العدد, حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (.15/339َناية املطلب ) (2)
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 كتاب الرضاع
وأصل . (2()1)وابلعكس ،يرضع بفتحها ،رضع بكسر الضاد :يقال ،هو بفتح الراء وكسرها

ألن جزء املرضعة  ؛للتحرمي وجعل هللا الرضاع سببا  . (5)إلمجاعاو  (4)والسنة (3)الباب الكتاب
 .(6)فأشبه منيها وحيضها يف النسب ،للرضيع اللنب صار جزءا   :وهو

 ،وهو حترمي النكاح ،أي حكم الرضاع قوله: إمنا ثبت بلنب امرأة حية بلغت تسع سنني
 ،والنفقة ،كاملرياث  ،دون سائر أحكام النسب ،وثبوت احملرمية املفيدة جلواز النظر واخللوة

فلنب البهيمة ال  ،وأشار إىل أنه يشرتط يف املوضع أن تكون امرأة ،والعتق ابمللك وغريها
وال حيرم لنب الرجل على  ،فلو شرب من هبيمة صغري أن مل يثبت بينهما أخوة ،حيرم

ألنه إذا ثبت أبوته ابلتبيعة فباإلضافة  ؛حيرم :وقيل. (7)للتغذية ألنه ليس معدا   ؛الصحيح
وهو  :قال الزركشي ،(8)نص عليه يف البويطي ،ضعتهوعلى األول يكره له نكاح من ر  ،أوىل

فلو ارتضعه صغري فإن ابن  ،ولنب اخلنثى ال يقتضي أنوثته على املذهب  .(9)موجود يف األم



 (.2/222) املستعذب النظم (،6/165) العرب انظر: لسان (1)
  (.54(، أنيس الفقهاء ص )111التعريفات ص ) لبنه. وشرب الثدي ملص    واصطالحا : اسم (2)
ت   قوله تعاىل: ﴿َوأُمََّهاُتُكمُ  (3)  (.23الرََّضاَعة ﴾. سورة النساء آية رقم ) م نَ  َوَأَخَواُتُكمْ  أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ
)) ال حتل يل،  يف بنت محزة  هللا رسول قال: قال عنهما، هللا رضي عباس ابن البخاري عن يف (4)

(،  3/170النسب، هي بنت أخي من الرضاعة((، صحيح البخاري ) من حيُرم ما الرضاع من حيُرم
 (.2645كتاب الشهادات، ابب الشهادة على األنساب، والرضاع املستفيض، حديث رقم )

 (.5/115اإلشراف ) (5)
 (.589السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (. 9/554(، العزيز شرح الوجيز )6/303(، التهذيب )11/413احلاوي ) (7)
 (.8/200(، النجم الوهاج )9/4(، الروضة )9/555العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (. 591السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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أو حلب  ،فلو ارتضع ميتة ،وأن تكون حية أي عند انفصال اللنب. (1)وإال فال ،أنثى حرم
وأن تكون . (2)كما ال يثبت حرمة املصاهرة بوطء امليتة  ،لبنها وهي ميتة مل يتعلق به حترمي

ألن احتمال البلوغ  ؛فيحرم وإن مل حيكم ببلوغها ،ألنه وقت إمكان احلمل ؛بنت تسع سنني
وال  ،(3)ابجلنس ءاكتفا يؤثر مطلقا   :وقيل. فلو ظهر لصغرية دون التسع لنب مل حيرم ،قائم

 .(4) أو خبالفهما ،أو بكرا   ،فرق بني أن تكون مزوجة
ابالنفصال إذا كان الرضعة  أي اعتبارا  قوله: ولو حلبت فأوجر بعد موهتا حرم يف األصح 

وهو  ،وألنه انفصل منها ،لعموم اخلرب ؛منه مخس دفعات فسقى أو كان كثريا   ،اخلامسة
وعرب يف الروضة ابلصحيح  ،(6)لبعد إثبات االمومة بعد املوت ،ال :والثاين. (5)حالل حمرتم

 .(7)املنصوص
بقاء اللنب على  ،أنه ال يشرتط لثبوت التحرمي يعين قوله: ولو جنب أو نزع منه زبد حرم

أو  ،أو صار جبنا   ،أو إغالء ،أو انعقاد ،فلو تغري حبموضة ،هيئة حاله انفصاله عن الثدي
 ،لوصول اللنب إىل اجلوف ؛حرم ،وأطعم الصيب ،أو ثرد فيه طعام ،أو خميضا   ،أو زبدا   ،أقطا  

 :وقوله.  (8)متفق عليه ((،إمنا الرضاعة من اجملاعة))ويشمله حديث  ،وحصول التغذي به



(، النجم الوهاج 9/554(، العزيز شرح الوجيز )11/157(، البيان )6/303التهذيب ) (1)
(8/200.) 

 (.6/66(، بداية احملتاج )9/554(، العزيز شرح الوجيز )11/376احلاوي ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني  (،9/4الروضة ) (3)

 (. 594ص )
 (.9/4البويطي. الروضة ) يف عليه ونص األول، والصحيح البكر، لنب حيرم ال: وقيل (4)
(، النجم الوهاج 9/555(، العزيز شرح الوجيز )11/155(، البيان )6/303التهذيب ) (5)

(8/201 .) 
 (.8/201(، النجم الوهاج )9/555وهو رواية عن القاضي حسني. العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.9/3الروضة ) (7)
 :وجل عز لقوله حولني؛ بعد رضاع ال من ابب النكاح، كتاب  (،7/10) البخاري أخرجه (8)

َلنْي    ﴿َحْوَلنْي    الرضاع قليل من حيرم وما( 233 :آية رقم البقرة)الرََّضاَعَة﴾.  يُت مَّ  َأنْ  أَرَادَ  ل َمنْ  َكام 
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ولو  ،وكل منهما حمرم ،إذ الزبد نفسه ،ألن يريد اللنب املنزوع زبده ؛حمتمل ،ونزع منه زبد
يظهر تقييده مبا إذا  :الرفعةقال ابن . (1)عجن به دقيق وخرب تعلقت به احلرمة على الصحيح

 .(2)أطعم من املختلط مخس دفعات
أو  ،أو لون ،من طعم ،أي اللنب بظهور أحدى صفاته قوله: ولو خلط مبائع حرم إن غلب

التقييد  :قال الزركشي. (3)وشرب منه مخس مرات ،أو جنس ،سواء اختلط بطاهر ،رائحة
كما لو حلف ال   ،الشرتاكهما يف التغذية ؛فإن اخللط ابجلامد كالدقيق كذلك ،ابملائع مضر

 .(4)وهو ظاهر فيها فإنه حينث ،فأكله يف عصيدة أبكل مسنا  
أي وإن كان اللنب  وشرب الكل قيل أو البعض حرم يف األظهر (5)إن غلبو قوله: 
ب[  /305وهو املعترب وهلذا يؤثر ] ،لوصول عني اللنب إىل اجلوف ؛فاألظهر التحرمي ،مغلواب  

 ،قبل :وأشار بقوله. (6)ألن املغلوب املستهلك كاملعدوم ؛ال حيرم :والثاين. وقليله ،نبكثري الل
وجهان أصحهما ال يتعلق به  ،وفيما إذا شرب البعض ،أي أن القولني فيما إذا شرب الكل

 ،كوقوع قطرة لنب يف جب ماء  ،ذا مل يتحقق وصول اللنب اجلوفإ وحمل اخلالف، (7)حترمي
أو كان  ،وحصول بعضه يف املشروب ،لكثرته ؛نتشاره يف اخلليطافإن حتققنا  ،فشرب بعضه



 اجملاعة، رقم من الرضاعة إمنا ابب الرضاع، كتاب  (،2/1078) ومسلم (،5102) رقم وكثريه،
(1455). 

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني 9/4الروضة ) (1)
 (.8/201(، النجم الوهاج )597ص )

 (.2/857حترير الفتاوى ) (2)
 (.6/66(، بداية احملتاج )9/556العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 601السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 بعده يف )ب( : وإن. (5)
(، الروضة 9/556(، العزيز شرح الوجيز )370(، احملرر ص )11/374واألول األظهر. احلاوي ) (6)

(9/4.) 
 (. 600السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
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لكن يشرتط أن يكون  ،(1)ذكره اإلمام وغريه ،الباقي أقل من اللنب حرم شرب البعض قطعا  
لو انفرد عن اخلليط على األصح عند  ،ميكن أن يسقى منه مخس دفعات اللنب قدرا  
إنه حيرم عند  :وأما العراقيون فقالوا ،هذا التفصيل للخراسانيني :قال الزركشي. (2)السرخسي

إىل أن خيرج عن  :وقيل. (3)أو مغلواب   ،إبحدى صفاته سواء كان اللنب غالبا   ،األكثرين
  وقال البلقيين كالم الشافعي رضي هللا عنه يف األم واملختصر صريح يف التحرمي غالبا   .التغذية
 .(4)و مغلواب  أكان 
الرضاع ما )) :لقوله  ؛وهو صب اللنب يف حلقه ،أي يف مخس دفعات وحيرم اجبار قوله:

وقضية إطالقه  ،واالجبار حيصل به ذلك ،(5)رواه أبو داود ((وأنبت اللحم ،شد العظم
واعترب  ،(7)كالم املتويل وغريه  (6)وهو قضية ،كما يفطر مبثله الصائم  ،التحرمي مبجاوزة احللق

 .(10)والروضة الوصول إىل املعدة ،(9)والشرح ،(8)يف احملرر



 (.2/857(، حترير الفتاوى )15/358هناية املطلب ) (1)
 (. 2/857حترير الفتاوى )(، 9/557العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 600السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.2/857حترير الفتاوى ) (4)
(، وقال 2059(، كتاب النكاح، ابب رضاعة الكبري، حديث رقم )2/222سنن أيب داود ) (5)

 األلباين: حديث صحيح.
 أ[-367] (6)
(، 603اج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السر  (7)

 (.8/202النجم الوهاج )
 (.370احملرر ص ) (8)
 (.9/559العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.9/6الروضة ) (10)
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إن  :ويقال .ألن الدماغ جوف للتغذي كاملعدة ؛على املذهب (1)قوله: وكذا إسعاط
 .(3)وقيل قوالن ،(2)يف عروق متصلة هبما ،احلاصل يف الدماغ ينحدر إىل املعدة

وال حيصل هبا  ،ما انعقد يف األمعاء ،ألن احلقنة السهال ؛يف األظهر (4)قوله: ال حقنة
 .(6)كما يفطر الصائم  ،حيرم كالسعوط :والثاين. (5)التغذي

ألن االعتبار بوصوله إىل  ؛لو ارتضع وتقيأ يف احلال حصل التحرمي على الصحيح: فرع
إن تغري اللنب حرم وإال  :وقيل .ال :وقيل .اجلوف وقد وصل وألنه يبقي شيء وإن قل

 .(7)فال
وكان ينبغي أن يقول حياة  ،أي فال أثر للوصول إىل معدة امليت قوله: وشرطه رضيع حي

املذبوح  ,(8)[حلركة]فإن املنتهي  ،وأن يقول حياة معتربة ،ألن الرضيع ركن ال شرط ؛رضيع
 .(9)يف املرضع ت أيضا  وهذا أي ،ميت حكما  



 اللغة جممل (،1/350) اللغة يف احمليط: انظر. أنفه يف أدخله:  الدواء أسعطه م نْ  لغة  : اإلسعاط (1)
 (.2/224) املستعذب النظم (،1/462)

 (.9/6(، الروضة )9/559(، العزيز شرح الوجيز )11/150البيان ) (2)
 (.6/68(، بداية احملتاج )8/202(، النجم الوهاج )6/182الوسيط ) (3)
 القاموس (،2/357) اللغة يف احمليط: انظر. احملتقن املريض هبا حيقن دواء لكل اسم لغة  : احلقنة (4)

 .(2/1566) احمليط
(، النجم الوهاج 9/560(، العزيز شرح الوجيز )11/151(، البيان )11/373احلاوي ) (5)

 (.5/127(، مغين احملتاج )8/202)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 11/373احلاوي ) (6)

 (.6/68(، بداية احملتاج )605حسني ص )
 (. 9/7الروضة ) (7)
 يف )ب(: إىل حركة. (8)
(، السراج الوهاج للزركشي،  9/7(، الروضة )9/554اتفاقا . حكاه الزركشي. العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (.8/203(، النجم الوهاج )605كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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ْعنَ  َواْلَوال َداتُ ﴿لقوله تعاىل:  ؛قوله: مل يبلغ سنتني َلنْي    َحْوَلنْي   َأْواَلَدُهنَّ  يُ ْرض  جعل  .(1)﴾َكام 
وكالمه يفهم أنه لو مت  ،فأشعر أبن احلكم بعد احلولني خبالفه ،متام الرضاعة يف احلولني

ل من انفصا ،ويعترب احلوالن ابألهلة. (2)واألصح خالفه ،احلوالن يف الرضعة األخرية ال حيرم
فلو انكسر  ،من ابتداء خروجه :وقيل .(4)به يف أصل الروضة صرحكما ،  (3)الولد بتمامه
 .(5)اعترب ابلعدد ،شهر منهما

ملا رواه مسلم عن عائشة أهنا قالت:  ؛أي على الصحيح املنصوص قوله: ومخس رضعات
مث نسخن خبمس  ،كان فيما أنزل هللا من القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن))

 ،أو العمل هبا ،أي حكمها .(6)((فيما يقرأ من القرآن وهن فتويف رسول هللا  ،معلومات
 ،أو بعضها هبذا ،أو اجبار وحنوه ،بل وصوله إىل اجلوف برضاع ،الرضعات اسم :وليس املراد

 .(7)لكنه استغىن جبمع الرضعة ،وكان ينبغي أن يقول متفرقات
 ،ألنه ال ضبط فيه من جهة الشرع واللغة ؛ضعة والرضعاتأي الر قوله: وضبطهن ابلعرف

 .(8)سببه الرتدد يف العرف ،وما وقع فيه اخلالف ،وغريها ،فاعترب العرف كاحلرز يف السرقة
ولو  ،ابلعرف مث عاد عمال   ،أي إذا اشتغل بشيء آخر عددت قوله: فلو قطع إعراضا  

 .(9)فرضعتان على األصح ،مث عادت إىل اإلرضاع ،قطعت املرضعة


 (.233سورة البقرة آية رقم ) (1)
 (.6/69(، بداية احملتاج )9/561(، العزيز شرح الوجيز )11/143(، البيان )6/299التهذيب ) (2)
 (.9/561(، العزيز شرح الوجيز )370(، احملرر ص )6/292التهذيب ) (3)
 (. 9/7الروضة ) (4)
 (.9/561(. وانظر: العزيز شرح الوجيز )11/401حكاه الروايين. حبر املذهب ) (5)
 (.1452(، كتاب الرضاع، ابب التحرمي خبمس رضعات، حديث رقم )2/1075)أخرجه مسلم  (6)
مجاعة. الروضة  واختاره املنذر، ابن قال وبه رضعات، بثالث: وقيل واحدة، برضعة تثبت: وقيل (7)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/7)
 (8/204)(، النجم الوهاج 607)

 (.6/70(، بداية احملتاج )11/147(، البيان )11/370احلاوي ) (8)
 (.8/205(، النجم الوهاج )9/8(، الروضة )9/567العزيز شرح الوجيز ) (9)
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كما   ،أي ال يتعدد للعرف قوله: أو للهو وعاد يف احلال أو حتول من ثدي إىل ثدي فال
بعد أكلة  ،مث عاد إليه ،أو أمسك عنه لسهو وحنوه ،إن من انتقل من طعام إىل آخر

وقضية إطالقه أنه ال فرق بني بقاء  ،يف احلال عما لو طال الفصل :واحرتز بقوله. (1)واحدة
ملا يف الروضة  خالفا  ، (2)وبه صرح الشافعي رضي هللا عنه يف املختصر ،الثدي يف فيه أم ال

أو الزدراد ما اجتمع يف  ،القطع للتنفس :ويف معىن القطع للهو، (3)من التقييد ببقاء الثدي
 ،مث عادت إىل اإلرضاع ،أو قامت هي واشتغلت بشغل خفيف ،أو ختللت نومة خفيفة ،فيه

 يف األول أم ،ومقتضى إطالقه التحول أنه ال فرق بني نفاذ ما. (4)فكل ذلك رضعة واحدة
أما  ،وهذا يف املرضعة الواحدة ،فرضه فيما إذا نفذ ما فيه (6)واملختصر ،(5)يف األم لكن ال،

 .(7)ألنه قطع ابختياره ؛لو حتول من ثدي امرأة إىل ثدي أخرى يف احلال فاألصح التعدد
يف كل من  مخس :ويف قول ،مخسة أو عكسه فرضعة قوله: ولو حلب منها دفعة وأوجره

 :املسألتني طريقان
ألنه انفصل  ؛أهنا رضعة :أظهرمها: على قولني ه مخسا  ر وأوج ،فيما إذا حلب دفعة :أصحهما

 .(8)القطع أبهنا رضعة :والثاين. دفعة واحدة



 (.9/8(، الروضة )9/567(، العزيز شرح الوجيز )11/147البيان ) (1)
 (.333خمتصر املزين ص ) (2)
 (.9/8الروضة ) (3)
 (.9/8(، الروضة )9/567الوجيز )العزيز شرح  (4)
 (.6/76األم ) (5)
 (.333خمتصر املزين ص ) (6)
(، السراج 11/148) البيان: انظر. منهما واحدة كل  من ارتضع مبا حيتسب ال: الثاين والوجه (7)

(، بداية 613الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (. 6/70احملتاج )

(، 6/184(، الوسيط )11/387حكى اخلالف املزين، والربيع، واحلاوي، وغريمها. انظر: احلاوي ) (8)
 (.9/568العزيز شرح الوجيز )
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ألنه مل حيصل  ؛أبنه رضعة ،ه دفعة القطعر وأوج ،يف مخس دفعات حلبوأصحهما فيما إذا 
 ،يف مخس دفعات بعد اخللط روأوج ،ولو حلب يف مخس دفعات ،اللنب يف جوفه إال دفعة

يف مخس بال  رأوجز  و ،ولو حلب يف مخس ،فاملذهب أنه مخس رضعات للتعدد يف الطرفني
وأوجره  ،فلو حلب مخس نسوة ،وفرض املصنف املسألة يف الواحدة ،خلط فخمس قطعا  
ويف احلاوي فيه  ،(1)جزم به الرافعي ،حصل من كل واحدة رضعة ،الصيب دفعة واحدة

 .(3)حسب من كل واحدة رضعة على األصح ،وإن أوجره يف مخس دفعات ،(2)وجهان
إذ  أو أقل أو هل رضع يف حولني أم بعده فال حترمي قوله: ولو شك هل رضع مخسا  

 ،(5)صل بقاء احلولنياألألن  ؛أي بعدم التحرمي قول أو وجه :ةويف الثاني .(4)األصل عدمه
واقتضى كالم املصنف أن  ،(6)ويقال وجهان ،ورجح يف الشرح الصغري أنه قول بقوله قوالن

وهو اإلابحة فال  ،والفرق أن األصل واحد :قال اجلرجاين يف املعااية. األوىل ال خالف فيها
 .(7)فلهذا جرى القوالن ،ويف الثانية تقابل أصالن ،يرتفع ابلشك

ت   َوأُمََّهاُتُكمُ  ﴿لقوله تعاىل:  ؛قوله: ويصري املرضعة أمه والذي منه  ، (8)﴾ أَْرَضْعَنُكمْ  الالَّ
فيحرم زوج املرضعة على من أرضعته بلبنه  ،(1)البن بنت الشافعي أي خالفا   اللنب أابه



 (.9/569العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.11/371احلاوي ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق 9/9(، الروضة )9/569العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.615لطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )ا
 (.9/569العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/183الوسيط ) (5)
(، 616السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)

 (.5/136(، مغين احملتاج )8/206النجم الوهاج )
 (. 616حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع،  (7)
 (.23سورة النساء آية رقم ) (8)
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  ،(2)ابئهآوال تسري إىل  ،والنسب ،أي أوالد الرضيع من الرضاع وتسري احلرمة إىل أوالده
 .(3)ه أن ينكحا املرضعة وبناهتايوأخ ألبيهفيجوز  ،وأخوته وأخواته ،وأمهاته

قوله: ولو كان لرجل مخس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة 
ال  :والثاين. (5)ألهنن موطؤات أبيه (4)[املرضع]أي على  ه يف األصح فيحرمننصار أب

وإمنا علل املصنف لتنبيه على أهنن  ،(6)وهن مل يصرن أمهاته ،ألن األبوة اتبعة لألمومة ؛يصري
 .(7)وال خالف فيه ،لسن أمهاته

إذا كان لرجل أو  قوله: ولو كان بدل املستولدات بنات وأخوات فال حرمة يف األصح
وال  ،مل يصرن أمهاته ،رضعة أو أخوات فأرضعت كل واحدة طفال   ،امرأة مخس بنات

كما عرب به   ،واملرأة على املذهب ،وكذا ال يثبت احلرمة بني الرضيع والرجل ،ابءهآأزواجهن 
حيرم املرضعات على  :قال البغوي. (9)وإن أثبتنا احلرمة ،يطرد الوجهني :وقيل. (8)يف الروضة



 بنت زينب أمه. عمه وابن الشافعي، بنت ابن الرمحن عبد أبو هللا، عبد بن حممد بن أمحد: هو (1)
 الشافعية طبقات: انظر. ه(295) سنة تويف. الشافعي عن عنه وروى أببيه، تفقه. الشافعي
 (.1/75) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات (،2/186) الكربى

 ب[-267] (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: 9/15(، الروضة )11/357احلاوي ) (3)

 (.618لقمان احلكيم بن حسني ص )
 يف )ب(: املرتضع. (4)
(، الروضة 9/570الوجيز )(، العزيز شرح 6/185القاص. الوسيط ) وابن إسحاق أبو قال وبه (5)

 (.6/71(، بداية احملتاج )8/207(، النجم الوهاج )9/10)
(، 9/570(، العزيز شرح الوجيز )6/185وبه قال األمناطي، وابن سريج، وابن حداد. الوسيط ) (6)

 (.8/207(، النجم الوهاج )9/10الروضة )
 (. 619السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
 (.9/10الروضة ) (8)
(، بداية احملتاج 8/207(، النجم الوهاج )9/10(، الروضة )9/571العزيز شرح الوجيز ) (9)

(6/72.) 
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قال . (1)وكون األخوات عماته ،بل لكون البنات أخواته ،ال بكوهنن أمهات ،الرضيع
 ،لو كان الرجل أاب   ،واألخوات عماته ،ولك أن تقول إمنا يصح لكون البنات أخواته :الرافعي

أ[ بعضهم /306وفيه وضع ] ،أو خاال   ،ألم واحلرمة هنا إذا ثبتت إمنا هي لكونه جدا  
حيرمن  :فينبغي أن يقال ،وجهان أو خاال   ،ألم جدا   صريورة الرجلفقال يف ، اخلالف

وكذلك أخت  ،كانت خالة  ،وذلك ألن بنت اجلد لألم إذا مل يكن أما   ،لكوهنن كاخلاالت
 .(2)اخلال

أي فإن كان الرضيع أنثى حرم  للرضيع املرضعة من نسب أو رضاع أجدادا   آابءقوله: و 
 .(3)عليهم نكاحها كالنسب

 إن كان ذكرا   ،أي فيحرم عليه نكاحهنجداته أي من نسب أو رضاع  قوله: وأمهاهتا
وكذا أوالد  من نسب أو رضاع أخوته وأخواته وأخوهتا وأخواهتا أخواله وخاالتهوأوالدها 

وال تثبت احلرمة بني الرضيع وأوالد أخوة  ،وأوالد أخوات للرضيع ،أوالد أخوة ،أوالدها
 .(4)ألهنم أوالد أخواله وخاالته ؛وأوالد أخواهتا ،املرضعة

شر تعين أن الرجل صاحب اللنب تني قوله: وأبو ذي اللنب جدة وأخوه عمه وكذا الباقي
 ،وجداته وإىل أوالده فهو أخوه الرضيع ،فهم أجداد الرضيع ،وأمهاته ،احلرمة منه إىل آابئه

تنتشر  :واختصار ذلك أن يقال .(5)وعماته ،وأخواته وإىل إخوته وأخواته فهم أعمام الرضيع
وتنتشر من الرضيع إىل  ،وفروعه وحواشيه ،والفحل إىل أصوله ،التحرمي عن كل من املرضعة

 .(6)دون أصوله وحواشيه ،فروعه فقط



 (.6/302التهذيب ) (1)
 (.9/572العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.  2/859(، حترير الفتاوى )9/15(، الروضة )9/576ح الوجيز )العزيز شر  (3)
 (.6/72(، بداية احملتاج )8/208(، النجم الوهاج )2/859(، حترير الفتاوى )9/15الروضة ) (4)
(، 623السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)

 (.8/208النجم الوهاج )
 (.2/859رير الفتاوى )حت (6)
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يعين إن احلرمة إمنا  قوله: واللنب ملن نسب إليه ولد يزل به بنكاح أو وطء شبهة ال زان
أبن ينسب إليه الولد الذي نزل  ،إىل الفحل إذا كان منسواب   ،والفحل ،تثبت بني الرضيع

فال حيرم على الزاين أن ينكح  ،الزان فال حرمة لهأما اللنب النازل على ولد  ،عليه اللنب
وما أشار إليه من أن لنب الوطء ابلشبهة  ،لكنه يكره ،الصغرية املرتضعة من ذلك اللنب

ال يثبت احلرمة من  :ويف قول. (1)هو املشهور ،كما ينسب إليه الولد  ،ينسب إىل الواطء
خبالف  ،ألنه ال ضرورة إىل إثبات حرمة الرضاعه ؛جهة الفحل بلنب وطئ الشبهة

أو يكون  ،خيرج ولد املوطوءة ابمللك ،أو وطء شبهة ،بنكاح :قوله :فإن قيل. (2)النسب
لكن يف الكفاية . (3)ألنه مثال وعموم قوله نسب إليه ولد يشمله ؛ال :قلنا .عنه ساكتا  

 .(4)أن لنب أم الولد ال حيرم الرضيعة على السيد :وجه
يكتفى يف النسب ابإلمكان ويشرتط يف حرمة الرضاع على األب ثبوت الدخول كما : تنبيه

مث حكى عن  ،إنه مقتضى كالم األصحاب :وقال اإلمام البلقيين ،صرح به ابن القاص
أنه لو نزل هلا لنب قبل أن يصيبها ثبتت حرمة الرضاع يف حقها دون الزوج  :القاضي حسني

 .(5)فاملذهب ثبوته يف حقها دونه حكاه يف التحرير ،ولو كان بعد ما أصاهبا ومل حتبل
سواء  ،يعين أن الولد املنفي ابللعان ال حرمة للبنه قوله : ولو نفاه بلعان انتفى اللنب

 .(6)حلق الرضيع ،فلو استلحق الولد بعد ذلك ،بعدهأو  ،ارتضعت به قبل اللعان
قوله: ولو وطئت منكوحة بشبهة أو وطئ اثنان بشبهة فولدت فاللنب ملن حلقه الولد 

 ،فالرضيع ولده من الرضاع ،الحنصار اإلمكان فيه ؛أي إن حلق الولد أحدمها بقائف أو غريه



 (.6/72(، بداية احملتاج )9/16(، الروضة )9/578العزيز شرح الوجيز ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/16الروضة ) (2)

 (.623حسني ص )
 (.8/209النجم الوهاج ) (3)
 (.15/137كفاية النبيه )  (4)
 (.2/859حترير الفتاوى ) (5)
 (.6/72(، بداية احملتاج )9/16(، الروضة )9/577(، العزيز شرح الوجيز )6/403التهذيب ) (6)
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وإن حتقق اإلمكان  ،طوع عنهمافالرضيع مق ،المتناع اإلمكان ؛وإن مل يلحق واحد منهما
أو نفاه  ،فإن مل يكن قائف ،أحلقه تبعه الرضيع ،فيهما عرض الولد على القائف فبأيهما

فإذا انتسب تبعه  ،(1)فينتسب إىل أحدمها ،أو أشكل توقفنا حىت يبلغ املولود ،عنهما
ألنه  ؛أظهرمها ال يكون ،قوالن ففي كون الرضيع ابنهما مجيعا   ،الشتباهافإن بقي  ،الرضيع

 .(3)أظهرمها نعم كما للمولود ،وعلى هذا يف انتساب الرضيع بنفسه قوالن ،(2)اتبع للولد
انقطع   (4)[أو]قوله: وال ينقطع نسبة اللنب عن زوج مات أو طلق وإن طالت املدة 

أو  ،أو املطلق بني أن تقصر املدة ،أي ال فرق يف استمرار نسبة اللنب إىل الزوج امليت وعاد
. (5)ألنه مل حيدث ما حيال اللنب عليه ؛أو ال ينقطع ،وال بني أن تنقطع اللنب مث يعود ،تطول
و كما ل  ،إليه من وقت الطالق مل يكن منسواب   ،إن انقطع وعاد بعد مضي أربع سنني :وقيل

 .(7)املدة ال يلحقه (6)أتت بولد بعد هذه
كما قاله   ،أي للثاين ابإلمجاع آخر وولدت منه فاللنب بعد الوالدة لهقوله: فإن نكحت 

 .(9)والولد للثاين ،ألن اللنب تبع للولد ؛أو مل ينقطع ،سواء انقطع وعاد ،(8)ابن املنذر



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق 9/16(، الروضة )9/578العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 626الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.9/16النسب. الروضة ) خبالف الرضاع من آابء لواحد يكون أن وجيوز مجيعا، ابنهما وقيل: أنه (2)
 (.9/16القائف. الروضة ) على يعرض ال كما  وقيل: ال (3)
 يف )ب(: و. (4)
(، بداية املنهاج 8/210(، النجم الوهاج )9/581(، العزيز شرح الوجيز )6/312التهذيب ) (5)

(6/73.) 
 أ[-368] (6)
 (.5/141(، مغين احملتاج )9/581(، العزيز شرح الوجيز )6/312التهذيب ) (7)
 (.5/126اإلشراف ) (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان 9/581العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (. 627احلكيم بن حسني ص )



                                                                (526)                                                                        تـــــــــــاب الــرضـــاعكــــــــ
=================================================

يعين أما قبل الوالدة من الزوج  قوله: وقبلها لألول إن مل يدخل وقت ظهور لنب محل الثاين
أو حبلت ومل يدخل وقت حدوث اللنب هلذا  ،و أصاهبا ومل حتبلأ ،فإن مل يصبها ،الثاين

 .أو مل ينقطع ،وسواء انقطع وعاد ،أو مل يزد ،سواء زاد على ما كان ،فاللنب لألول ،احلمل
قال . (2)وأصلها (1)كذا يف الروضة  ،أقل مدة حيدث فيها اللنب للحمل أربعون يوما   :ويقال

وهو  ،وجواز والدته حيا   ،أنه ال حيدث إال بعد استكمال خلقة (3)وذكر املاوردي :الزركشي
 .(4)أقرب

فيما  (6)وأصلها (5)ذكر يف الروضة هلما :ويف قول ،للثاين :ويف قول ،قوله: وكذا إن دخل
 ،أن ينقطع اللنب مدة طويلة (7)[:مهااإحد] :إذا دخل وقت حدوث اللنب للحمل حالتني

ألن احلمل  ؛أنه للثاين :والثاين. ألن األصل بقاء لبنه ؛أنه لألول :أظهرها ،وفيها ثالثة أقوال
. (8)ألن االحتمال يوجب تساويهما ؛والثالث أنه هلما. انسخ بقطع حكم ما قبله كالوالدة

 ،وفيها أقوال املشهور أنه لألول ،ال ينقطع أو ،احلالة الثانية أنه ينقطع اللنب مدة يسرية
وأشار املصنف حبكايته إىل احلالة  ،وإال فلألول ،ن زاد اللنب فلهماإ :والثالث ،هلما :والثاين
 .(9)الثانية



 (.9/19الروضة ) (1)
 (.9/581العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.11/395اوي )احل (3)
 (. 627السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.9/19الروضة ) (5)
 (.9/582العزيز شرح الوجيز ) (6)
 يف نسخة أ )إحديهما( وما أثبته من ب وهو الصواب. (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق 9/19(، الروضة )9/582العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (. 628الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/211(، النجم الوهاج )9/582(، العزيز شرح الوجيز )06/189الوسيط  (9)
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اعلم أن  نكاحه  (1)[انفسخ]حتته صغرية فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى : فصل
تثبت  ،إذا ارضعت زوجته الصغرية مخس رضعات ،كل امرأة حيرم عليه أن ينكح ابنتها

أو الرضاع زوجته  ،أو جدته من النسب ،أرضعت أمه :مثاله ،وانقطع النكاح ،احلرمة املؤبدة
وكذا  ،وعمة أو خالة يف الثانية ،له يف األوىل ألهنا صارت أختا   ؛انفسخ نكاحها ،الصغرية

 ؛وكذا لو أرضعتها زوجة أخرى له بلبنه ،أو امرأة أخيه بلنب أخيه ،أو أخته ،إذا أرضعتها بنته
ألن ما يوجب احلرمة  ؛للنكاح وإمنا كان الرضاع يف هذه الصور قاطعا   ،هل ألهنا صارت بنتا  

 ،من الصغرية :انفسخ نكاحه أي :وقوله. (2)مينع استدامته ،املؤبدة كما مينع ابتداء النكاح
 ،وفيما سيأت لتأبيد التحرمي ،وذكرها هنا ألجل الغرم ،وكذا منهما يف صورة إرضاع الزوجة

 .(3)وعدمه
 أو ،إن كان صحيحا   ،أي نصف املسمى نصف مهرهاأي على الزوج  ريةقوله : وللصغ

 .(4)ألهنا غري مدخول هبا كما صوره ؛املثل إن كان فاسدا   نصف مهر
سواء قصدت ابإلرضاع  ،(5)أي على املنصوص قوله: وله على املرضعة نصف مهر مثل

 ؛أم ال ،مرضعة غريهان ال يكون هناك وسواء أوجب عليها اإلرضاع أب ،فسخ النكاح أم ال
 .(6)االتالفات ال ختتف هبذه األسباب ألن غرامة

وإتالف املتقوم  ،ألن قيمة البضع مهر املثل ؛كلهأي خمرج  :ب[ ويف قول/306قوله: ]
 .(7)فال يغرم إال النصف ،ووجه الصحيح أن الزوج ال يغرم إال النصف ،يوجب قيمته



 يف )ب(: انقطع. (1)
(، الروضة 9/584العزيز شرح الوجيز )(، 11/165(، البيان )6/304انظر: التهذيب ) (2)

 (.8/212(، النجم الوهاج )9/20)
 (. 630السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.9/584(، العزيز شرح الوجيز )11/174(، البيان )6/304(، التهذيب )11/380احلاوي ) (4)
 (.6/90األم ) (5)
 (. 9/584(، العزيز شرح الوجيز )11/176وبه قال األكثرين. البيان ) (6)
 (.9/584العزيز شرح الوجيز ) (7)
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فإن  ،وشرط املاوردي أن ال أيذن يف اإلرضاع ،(1)مجيعه :ويف قول .نصف املسمى :ويف قول
 .(3)فيما إذا أكرهها عليه انتهى ،ومنه يعلم عدم الرجوع :قال الزركشي .(2)أذن فال غرم

وحكى يف الروضة عن الروايين وجهني فيما إذا أكرهت على اإلرضاع هل الغرم عليها أو 
 .(5)وصححه يف الكفاية ،(4)على املكره أصحهما عليها وأقراه

أما يف  ،أي على الصحيح فيهما قوله: ولو رضعت من انئمة فال غرم وال مهر للمرتضعة
فألن انفساخ النكاح  ؛وأما يف الصغرية ،يغرم :والثاين. (6)صاحبة اللنب فإهنا مل تصنع شيئا  

وال أثر  ،هلا نصف املهر :وقيل. (7)وذلك يسقط املهر قبل الدخول ،حصل بفعلها
 ،لعدم الفعل ؛وصحح املصنف أهنا لو رضعت من مستيقظة ساكتة فكالنائمة ،(8)لفعلها
أبن التمكني  ،لكن يف املهمات أن املصنف جزم يف صدر املسألة، (9)ملا يفهمه كالمه خالفا  

 .(10)وهو احلق :قال ،من الرضاع كاإلرضاع
أي  الصغريةقوله: ولو كان حتته صغرية وكبرية فأرضعت أم الكبرية الصغرية انفسخت 

وكذا الكبرية يف  ،وال سبيل إىل اجلمع بني األختني ،ألهنا صارت أختا للكبرية ؛قطعا  



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/21الروضة ) (1)
 (.632حسني ص )

 (.11/381احلاوي ) (2)
 (.632السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.9/22الروضة ) (4)
 (.2/862انظر: حترير الفتاوى ) (5)
(، 9/23(، الروضة )9/587(، العزيز شرح الوجيز )15/367وهو املذهب. هناية املطلب ) (6)

 (. 8/213النجم الوهاج )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق 15/367هناية املطلب )وحكاه الداركي.  (7)

 (. 633الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/213(، النجم الوهاج )9/23(، الروضة )15/368هناية املطلب ) (8)
 (.9/23الروضة ) (9)
 (.8/59املهمات ) (10)
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ألن اجلمع حصل  ؛تندفع الصغرية فقط :والثاين. (1)كما لو ارتضعتا معا    ،ملا ذكران  األظهر
أو  ،هاأو أخت ،ولو أرضعتها جدة الكبرية ،تبطل الثانية ،فأشبه ما لو نكح أختني مرتبا   ،هبا

ويف الثانية تصري الكبرية خالة  ،ألهنا يف األوىل تصري خالة للكبرية ؛بنت أختها فكذلك
 .(2)تصري بنت بنت أخي الكبرية :ويف الثانية ،للصغرية

بعد ذلك  ،يعين أنه جيوز يف الصور أن ينكح واحدة منهما قوله: وله نكاح من شاء منهما
 .(3)وال جيمعهما

أي  ا سبقماملرضعة  (4)أي تغرمي الزوج  وتغرميهأي على الزوج  الصغريةقوله: وحكم مهر 
 ،أي إذا قلنا ابنفساخ نكاحها وكذا الكبرية إن مل تكن موطوءةوحنوها هلا  ،يف إرضاع أمه

أو نصف مهر املثل إن كان  ،إن كان صحيحا   ،فيجب عليه لكل منهما نصف املسمى
 .(5)أو يغرم له املرضعة نصف مهر املثل ،فاسدا  

كما لو شهدوا   فله على املرضعة مهر مثل يف األظهرأي موطوءة  : فإن كانت(6)[قوله]
ألن البضع  ؛والثاين ال شيء له. (8)يغرمون مهر املثل  ،(7)مث رجعوا ،ابلطالق بعد الدخول



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان 11/387وهو القدمي. احلاوي ) (1)
 (.8/214(، النجم الوهاج )635احلكيم بن حسني ص )

 (.8/214(، النجم الوهاج )11/387وهو اجلديد. احلاوي ) (2)
 (.6/76(، بداية احملتاج )8/214(، النجم الوهاج )11/170البيان ) (3)
 بعده يف )ب(: و. (4)
(، السراج الوهاج 9/590(، العزيز شرح الوجيز )11/181(، البيان )6/306التهذيب ) (5)

(، النجم الوهاج 636للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(8/214 .) 

 سقط من )ب(. (6)
 ب[-368] (7)
 (.5/144(، مغين احملتاج )6/77اية احملتاج )(، بد8/215(، النجم الوهاج )383احملرر ص ) (8)
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وعلى الزوج مهرها  ،فإنه قد استوىف ابملسيس ما يقابله ،بعد الدخول ال يتقوم للزوج
 .(1)املسمى

وكذا ألهنا جدة امرأته  ؛قوله: ولو أرضعت بنت الكبرية الصغرية حرمت الكبرية أبدا  
 .(2)وحكم املهر والغرم على ما سبق ،لكوهنا ربيبة له ؛الصغرية إن كانت الكبرية موطوءة

أي ودخلت حتت  فأرضعتها امرأة صارت أم امرأتهقوله: ولو كانت حتته صغرية فطلقها 
  ،للطارئ ابملقارن إحلاقا   ،أو بعده ،وال نظر إىل حصول األمومة قبل النكاح ،أمهات النساء

 .(3)كما هو شأن التحرمي املؤبد
أما  أرضعته بلبنه حرمت على املطلق والصغري أبدا   أو قوله: ولو نكحت مطلقته صغريا  

فألهنا  ؛وأما على الصغري ،فيدخل يف حالئل األبناء ،له صغري صار ابنا  فألن ال ؛على املطلق
وال حيرم هي على  ،انفسخ النكاح ،ولو أرضعته بغري لنب الزوج ،وألهنا زوجة ابنه ؛أمه

 .(4)املطلق
قوله: ولو زوج أم ولده عبده الصغري فأرضعته بلنب السيد حرمت عليه وعلى السيد أما 

ال  :ويف قول. (5)وأمه ،فألهنا موطوءة أبيه ،على الصغري وأما   ،فألهنا زوجة ابنه على السيد
على قول يف العبد الصغري أنه  ،وخرجه الشيخ أبو علي ،وأنكره األصحاب ،حيرم على السيد

ولو أرضعته  ،على املرجوح فيكون األول مفرعا   ،وهو األصح ،ال جيوز إجباره على النكاح



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 383احملرر ص ) (1)
 (.5/144(، مغين احملتاج )6/77(، بداية احملتاج )636حسني ص )

 (.6/77(، بداية احملتاج )8/215(، النجم الوهاج )9/26الروضة ) (2)
 (.8/215(، النجم الوهاج )9/588(، العزيز شرح الوجيز )6/193الوسيط ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، 9/588(، العزيز شرح الوجيز )6/309التهذيب ) (4)

 (.637حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/216(، النجم الوهاج )9/24(، الروضة )9/589العزيز شرح الوجيز ) (5)
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. (1)له ألنه مل يصر ابنا   ؛وال حيرم على السيد ،ألهنا أمه ؛نفسخ نكاحهبلنب غري السيد ا
 .(2)بلنب السيد :واحرتز عنها بقوله

على  قوله: ولو ارضعت موطوءته األمة الصغرية حتته بلبنه أو لنب غريه حرمتا عليه أي
أو ربيبة  ،إن كان اللنب له ،وأما الصغرية فألهنا بنته ،أما األمة فألهنا أم زوجته ،التأبيد

 .(3)موطوءته إن كان لغريه
أي المتناع اجلمع بينهما وحرمت  اقوله: ولو كان حتته صغرية وكبرية فأرضعتها انفسخت

والصغرية  ،ألن الكبرية أم زوجته ؛وكذا الصغرية إن كان اإلرضاع بلبنه ،الكبرية أبدا  
 .(4)بنته

فيحرم  ،والصغرية ربيبة ،فالكبرية أم ،يعين وإن كان اإلرضاع بلنب غريه قوله: وإال فربيبة
وحكم املهر ما  ،مهاألهنا ربيبة مل يدخل أب ؛وإال فال ،هبا إن كانت الكبرية مدخوال   ،مؤبدا  
 .(5)سبق

قوله: ولو كان حتته كبرية وثالث صغائر فأرضعتهن حرمت أبدا وكذا الصغائر إن 
ألن الكبرية  ؛أو متعاقبا   ،أي سواء أرضعتهن معا   غريه وهي موطوءة أرضعتهن بلبنه أو لنب

ونصف  ،وعليه املسمى للكبرية ،رابئب زوجته املدخول هبا أو ،والصغائر ببناته ،أم زوجاته
 .(6)وعلى الكبرية الغرم ،املسمى لكل صغرية



(، السراج الوهاج 9/589ورواه املزين عن الشافعي، وأنكر عليه األصحاب. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.638للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.638السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (. 8/216(، النجم الوهاج )9/589(، العزيز شرح الوجيز )6/193الوسيط ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي،  9/26(، الروضة )9/590(، العزيز شرح الوجيز )11/166البيان ) (4)

 (. 639كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.5/145(، مغين احملتاج )6/79(، بداية احملتاج )8/216النجم الوهاج ) (5)
 (.8/216(، النجم الوهاج )9/590(، العزيز شرح الوجيز )11/166البيان ) (6)
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يعين وإن مل  قوله: وإال فإن أرضعتهن معا ابجيارهن اخلامسة انفسخن وال حيرمن مؤبدا  
الرضعة اخلامسة من لبنها  أوجرهتن معا   ،وكانت الكبرية غري مدخول هبا ابن ،يكن اللنب منه

انفسخ نكاحهن  ،وأوجرت الثالثة من لبنها احمللوب ،أو ألقمت ثنتني ثديها ،احمللوب
 ؛وحترم الكبرية على التأبيد ،والجتماعهن مع األم يف النكاح ،مجيعهن لصريورهتن أخوات

فله جتديد نكاح  ،ألهنن بنات امرأة مل يدخل هبا ؛وال حترم الصغائر مؤبدا   ،ألهنا أم زوجاته
 .(1)وال جيمع ثنتني ألهنن أخوات ،إحديهن

وحترم الكبرية على  ،أي الصغائر مؤبدا   مل حيرمنأي واحدة بعد أخرى  قوله: أو مرتبا  
 .(2)التأبيد

يعين تنفسخ  ال تنفسخ :ويف قول ،إبرضاع الثالثةقوله: وينفسخ األوىل وتنفسخ الثانية 
وال تنفسخ الثانية  ،الجتماع األم والبنت يف النكاح ؛ونكاح الكبرية ،إبرضاع األوىل نكاحها

فإذا أرضعت الثالثة انفسخ  ،وال أخت ،ومل جيتمع هي وأم ،ألهنا ليست حمرمة ؛إذا أرضعتها
على  وتنفسخ نكاح الثانية أيضا   ،يف نكاحهاليت هي  ،للثانية ألهنا صارت أختا   ؛نكاحها

 ؛بل خيتص بنكاح الثالث ،ال ينفسخ :واجلديد. (3)ألهنما صارات أختني معا   ؛القدمي األظهر
كذا حكى ،على أخت  كما لو نكح أختا    ،مث إبرضاعها فاختص الفساد هبا ،ألن اجلمع

 ،(5)القوالن يف األم :الزركشيوقال . (4)وأن الفتوى عليه ،وقدميا   الرافعي اخلالف جديدا  



 (.9/592(، العزيز شرح الوجيز )373(، احملرر ص )11/168البيان ) (1)
 (.5/145(، مغين احملتاج )6/79(، بداية احملتاج )8/217النجم الوهاج ) (2)
(. وانظر: البيان 9/592األصحاب، واختاره املزين. العزيز شرح الوجيز ) أكثر عند الصحيح وهو (3)

(11/167.) 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، 9/592ورجحه الشيخ أبو حامد. العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.640حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.6/91األم ) (5)
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مث  ،أما إذا أرضعت ثنتني معا   ،وإمنا ينفسخ نكاح الثانية إذا أرضعتهن على الرتتيب :قال
 .(1)واحدة انفسخا دوهنا

نفسخان أم أت صغرياتن أرضعتهما أجنبية مرتبا   : وجيري القوالن فيمن حتته(2)[قوله]
فإذا أرضعت الثانية انفسخت  ،مل ينفسخ األوىل إبرضاعها إذا أرضعتهما متعاقبا   ؟الثانية
 .(3)األظهر االنفساخ ،ويف انفساخ األول القوالن ،ألهنا صارت أختا لألوىل ؛قطعا  

ألهنما صارات  ؛فإنه ينفسخ نكاحهما قطعا   ،عما إذا أرضعتهما معا   ،مرتبا   :واحرتز بقوله
 .(4)ألهنا صارت أم زوجته ؛وحيرم املرضعة على التأبيد ،أختني معا  

يعين  أ[ هند بنيت أو أخيت برضاع أو قالت هو أخي حرم تناكحهما/307قال ]: فصل
فالن أخي أو ابين من  :قالت امرأة وأ ،فالنة أخيت أو بنيت من الرضاع :إذا قال رجل

أحدمها على  (5)أو من ،ألنه إقرار منهما ؛مل حيل النكاح بينهما ،واتفقا على ذلك ،الرضاع
ن فإن مل ميكن أب ،وهذا بشرط اإلمكان ،فيؤاخذ مبوجبه ،ليس فيه ضرر على غريه ،نفسه
وكانت فالنة  ،أرضعتنا فالنة :وكذا إن قال ،فهو لغو ،منه وهي أكرب سنا   ،فالنة بنيت :قال

وال يصح  ،مث رجعا أو رجع املقر مل يقبل رجوعه ،وإذا صح اإلقرار ،ماتت قبل أن يولد
أبثره ابلنسبة إىل التحرمي  ،حرم تناكحهما :استفدان من قوله :وقال الزركشي. (6)نكاحال

ومل أره  ،ابالحتياط فيهما أما احملرمية فال تثبت عمال   ،ألنه األصل يف األبضاع ؛خاصة
 .(7)ولكن يشبه األمر ابحتجاب سودة بعد احلكم إبحلاق النسب ،منقوال  



 (. 641ب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتا (1)
 سقط من )ب(. (2)
 (.8/217(، النجم الوهاج )9/29(، الروضة )593-9/592العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 641السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 أ[-369] (5)
(، النجم الوهاج 9/34(، الروضة )9/597(، العزيز شرح الوجيز )11/407احلاوي ) (6)

(8/218.) 
 (. 642السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
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أي لفساده فإنه مل  زوجان تبينا رضاع حمرم فرق بينهما وسقط املسمى :قوله: ولو قال
 .(1)أي وإن مل يطأ مل جيب شيء ووجب مهر مثل أن وطئ يصادف حمال  

وال فرق بني أن تصدقه املرأة  ،ابعرتافه أي عمال   قوله: وإن ادعى رضاعا فأنكرت انفسخ
لكن إن كان الرضاع الذي ادعاه  ،(2)أو تكذبه نص عليه يف األم ،إىل نسبة الرضاع إليها

لكن هل تعود إليه ابلثالث  ،وإال فله نكاحها ،فال يرجع إليه أبدا   ،مؤبدا   يقتضي حترميا  
 .(3)فيه نظر قاله الزركشي ،ألهنا تزعم أن ال انفساخ ؛أو بطلقتني ،مبوجب قوله عمال  
إذ الفرقة  فنصفهأ أي وإن مل يط وهلا املسمى إن وطئ الستقراره ابلدخول وإال :قوله
وكذا بعده إن نقص مهر املثل عن  ،ابن حيلفها قبل الوطء ،وله إسقاط املسمى ،ت منهءجا

قال . (4)إن وطئ وإال فال شيء ،ولزمه مهر املثل فقط ،فإن نكلت حلف ،املسمى
وهلا املتعة نص عليه يف  ،فإن كانت مفوضة فال مهر هلا ،وهذا يف غري املفوضة :الزركشي

 .(6()5)األم
أي أبن أذنت لوليها يف رجل  قوله: وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها

وفيها  ،مث ادعى ،كما لو ابع عينا    ،فال يقبل منها بقبضه ،ألن إذهنا فيه يتضمن حلها ؛بعينه
ومىت  :قال ابن أيب الدم. (7)فالزوجية مستمرة ظاهرا   ،وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع

 .(8)مهما أمكنها ،فعليها أن متنع نفسها منه علمت الرضاع يقينا  



 (.5/146(، مغين احملتاج )6/81(، بداية احملتاج )8/219النجم الوهاج ) (1)
 (.6/98األم ) (2)
 (. 644السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.  9/34(، الروضة )9/598(، العزيز شرح الوجيز )6/317التهذيب ) (4)
 (.6/99األم ) (5)
 (. 644السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.6/82(، بداية احملتاج )8/219(، النجم الوهاج )9/598زيز شرح الوجيز )الع (7)
(، 645السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)

 (. 7/184هناية احملتاج )
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أو  ،والويل األب ،أو بكارة ،أو رق أو جنون ،أي وإن زوجت بغري رضاها لصغر قوله: وإال
ومل يسبق منها ما  ،ألن ما تدعيه حمتمل ؛فاألصح تصديقهاومل يعني الزوج  ،أذنت مطلقا  

يصدق الزوج  :والثاين. (1)فإنه مينع تزوجيها منه ،بل النكاحه فأشبه ما لو ذكرته ق،يناقض
ويستفاد من كالم الروضة أن اخلالف  ،على الصحة ظاهرا   ،استدامة للنكاح اجلاري

 .(2)قوالن
ألهنا ال تستحقه  ؛وليس هلا طلب املسمى ،الستقراره ؛قوله: وهلا مهر مثل إن وطئ

وما أطلقه  :قال الزركشي. (3)لزعم أنه هلا ؛فإن كان دفعه إليها مل يكن له طلب رده ،بزعمها
فإن زاد فليس هلا طلب  ،أو دونه ،مبا إذا كان مثل املسمى ،من طلب مهر املثل جيب تقييده

فإن مكنته  ،إذا مل ميكنه ،وحمل تصديقها فيما إذا زوجت بغري رضاها. (4)الزايدة ظاهرا  
 ،أن يدع نكاحها بتطليقه ،والورع للزوج إذا ادعت الرضاع ،وال مهر هلا ،فكتزوجيها برضاها

 .(5)نص عليه الشافعي رضي هللا عنه ،لتحل لغريه إن كانت كاذبة
 .(6)لتبني فساده ؛فال شيءأي وإن مل يكن وطئ  قوله وإال

 
 
 



ة (، الروض9/598وهو ظاهر كالم الشافعي، وعليه جرى العراقيون. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/219(، النجم الوهاج )9/34)

ومجاعة، وبه قال املتويل وحكاه القفال عن النص. العزيز شرح  علي أيب الشيخ عند وهو األصح (2)
 (.8/219(،  النجم الوهاج )9/34(، الروضة )9/598الوجيز )

 (.5/147(، مغين احملتاج )6/82(، بداية احملتاج )9/598العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 647السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.9/35الروضة ) (5)
 (.6/82(، بداية احملتاج )8/220النجم الوهاج ) (6)
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ألنه ينفي فعل الغري  ؛جل واملرأةأي سواء الر  قوله: وحيلف منكر رضاع على نفي علمه
فلو نكلت عن  ،(1)وهذا هو املذهب ،ألنه حلف على إثبات فعل الغري ؛ومدعيه على بت

فاليمني املردودة على البت  ،ورددانها عليها ،أو نكل الزوج ،ورددانها على الزوج ،اليمني
 .(2)ألهنا مثبتة ؛على املذهب

  ،أي على املذهب وامرأتني وأبربع نسوةقوله: ويثبت بشهادة رجلني أو رجل 
وخص املتويل قبول النسوة مبا إذا تنازعا يف الشرب  ،وال يثبت بدون أربع نسوة ،(3)كالوالدة

نعم يقبلن يف أن  ،مل يقبل النسوة املتمحضات ،فإن تنازعا يف الشرب من طرف ،من الثدي
 .(4)اللنب الذي يف الطرف لنب فالنة

فالورع أن  ،أو ما دون األربع ،ن شهدت املرضعة وحدهاالشهادة أب إذا مل يتم نصاب: فرع
 .(5)وأن يطلقها إن كان ذلك بعد النكاح ،يرتك نكاحها

خبالف نفس  ،ألن اإلقرار مما يطلع عليه الرجال غالبا   ؛قوله: واإلقرار به شرطه رجالن
 .(6)الرضاع

فإن ادعت أجرة  ،أي إذا كانت مع غريها ا  قوله: وتقبل شهادة املرضعة إن مل تطلب أجر 
 .(1)دون األجرة ،يقبل يف ثبوت احلرمة :وقيل .الرضاع مل يقبل للتهمة



 (.7/184(، هناية احملتاج )9/35(، الروضة )9/599العزيز شرح الوجيز ) (1)
 العلم، نفي على وميينها البت، على أنكر إذا ميينه: قيلو  العلم. نفي على القفال: تكون وقال (2)

 (.7/184(، هناية احملتاج )9/35(، الروضة )9/599األول. العزيز شرح الوجيز ) واملذهب
 الباطنة واألمور النساء عيوب وال الرضاع يثبت ال: يقول كان  أنه وحكى اإلمام عن اإلصطخري (3)

 غري عليه، مرتوك املتمحضات، مث قال: ))وهذا النساء بشهادة يثبت وإمنا الرجال، بشهادة منهن
 (.15/407به((. هناية املطلب ) معتد

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/39الروضة ) (4)
 (. 8/220(، النجم الوهاج )650حسني ص )

 (.9/39الروضة ) (5)
 (.7/185(، هناية احملتاج )9/36(، الروضة )9/600العزيز شرح الوجيز ) (6)
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ن شهدت أبخوة أب ،فإن مل يتعرض لفعلها ،يعين وإن مل يدع األجرة قوله: وال ذكرت فعلها
وال نظر إىل ما يتعلق به من  ،قبلت شهادهتا ،أو على أهنما ارتضعا منها ،الرضاع بينهما
 .(2)واملسافرة فإن الشهادة ال ترد مبثل هذه األغراض ،وجواز اخللوة ،ثبوت احملرمية

وال  ،ألهنا ال جتر هبذه الشهادة نفعا   ؛أرضعته يف األصح :قوله: وكذا إن ذكرته فقالت
وال شهادة احلاكم  ،كما ال يقبل شهادهتا على والدهتا  ،ال يقبل :والثاين. (3)تدفع هبا ضررا  

 ،والفرق على األصح أن الوالدة تتعلق هبا حق النفقة ،(5)نفسه بعد العزل (4)على حكم
 وعبارة احملرر ،وأن الشهادة ابحلكم تتضمن تزكية النفس ،واملرياث وسقوط القصاص وغريها

 .(6)وهي أحسن ،أرضعتهما :فقالت
قوله: واألصح أنه ال يكفي بينهما رضاع حمرم بل جيب ذكر وقت وعدد وصول اللنب 

 ،ووصل اللنب جوفه ،أرضعته يف احلولني مخس رضعات متفرقة :أي فتقول الشاهدجوفه 
 ،فال بد من التفصيل ،ألن املذاهب خمتلفة يف شرائط احلرمة ؛(7)وهو الصحيح املنصوص
يفهم أنه  ،واقتصار املصنف على العدد .(8)يكفي اإلطالق :وقيل. ليعمل القاضي ابجتهاده



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 9/36(، الروضة )11/405والصحيح املنع فيهما. احلاوي ) (1)
 (. 650الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(، النجم الوهاج 9/36ضة )(، الرو 9/601(، العزيز شرح الوجيز )11/405احلاوي ) (2)
(8/221.) 

وحكاه الرافعي عن األكثرين، وحكاه القاضي واملتويل عن ظاهر النص. العزيز شرح الوجيز  (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/601)
(651.) 

 ب[-369] (4)
 (.9/601عزيز شرح الوجيز )(، ال6/316ورجحه البغوي. التهذيب ) (5)
 (.373احملرر ص ) (6)
(، 9/38(، الروضة )9/602(، العزيز شرح الوجيز )6/317وبه قال األكثرون. التهذيب ) (7)

 (.652السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/38(، الروضة )9/602لعزيز شرح الوجيز )وعزاه الرافعي والنووي إىل مجاعة منهم اإلمام. ا (8)
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ويف  :قال ،(1)ونقل الرافعي عن البحر مخس رضعات متفرقات، ال يشرتط وصفها ابلتفريق
وعبارة املصنف تقتضي اجلزم ابشرتاط . (3)للرضعات ما يغين عن ذكر التفرق (2)[التعرض]

بل  ،وليس كذلك ،على اشرتاط التفصيل يف كل رضعة تفريعا   ،ذكر وصول اللنب إىل اجلوف
وكذا وصول اللنب  ،فكان ينبغي أن يقول ،(4)أصحهما االشرتاط ،فيه وجهان ذكرمها احملرر

 .(5)أرضعته يف احلولني بعد التسع :وزاد الزركشي يف تصوير الشهادة ،يف األصح
وازدراد  ارجبمبشاهدة حلب وإأي وصول اللنب إىل جوفه كل مرة  قوله: ويعرف ذلك

يعين  ه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أهنا لبونصقرائن كالتقام ثدي وم (6)[وأ]
واجيار الصغري  ،أبن يعاين احللب ،أن الشاهد قد يستيقن وصول اللنب إىل جوف الصغري

 ،وهي التقام الثدي ،وقد يشاهد القرائن الدالة عليه ،فيشهد به ،احمللوب وازدراده
وهي عبارة  ،واالزدراد بعد العلم بكوهنا ذات لنب ،ركة احللق ابلتجرعوح ،وامتصاصه

ألنه قد يلقتم  ؛أو قبله لبنا   ،ب[/307أي يعلم أن يف ضرعها حالة اإلرضاع ] ،(7)احملرر
اكتفاء  ؛ال يشرتط العلم :وقيل. (8)أو أرضعته غريه ،أبن حلبته ،وال لنب فيه ،ثديها بتعلل
وهو مقيد إذا  ،وأطلق التقام الثدي .(9)فيشهد ،أو الظن القوي ،اليقني فيفيده ،بظاهر احلال

وال جيوز أن  ،(10)وهو املنصوص ،وغريه ،صرح به القاضي حسني ،شاهده من غري حائل


 (.11/401حبر املذهب ) (1)
 يف )ب(: التعريض. (2)
 (.9/602العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.374احملرر ص ) (4)
 (. 651السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 يف نسخة أ )و( وما أثبته من ب وهو الصواب. (6)
 (.374احملرر ص ) (7)
 (.9/604(، العزيز شرح الوجيز )6/199(، الوسيط )11/406احلاوي ) (8)
 (.8/222(، النجم الوهاج )9/39(، الروضة )9/406العزيز شرح الوجيز ) (9)
الطالب: لقمان احلكيم بن  (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق7/317التهذيب ) (10)

 (.654حسني ص )
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 ،وأدنته منها كهيئة املرضعة ،ن يرى املرأة قد أخذت الصيب حتت ثياهبايشهد على الرضاع أب
فقد  ،ن يسمع صوت االمتصاصوال أب ،لنب غريها يف شيء كهيئة الثدي فإهنا قد توجره

 وهللا أعلم ابلصواب. ،(1)ميتص أصبعه أو أصبعها




(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الرضاع، حتقيق الطالب: لقمان 6/94قاله الشافعي. األم ) (1)
 (. 655احلكيم بن حسني ص )
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 (1)كتاب النفقات

فاألوالن يوجبان  ،(3)[التعصبة]النكاح وملك اليمني وقرابة  (2)لوجوب النفقة ثالثة أسباب
يوجبها لكل واحد من القريبني على  :والثالث ،النفقة للمملوك على املالك وال عكس

. (6)واإلمجاع (5)أما نفقة الزوجة فواجبة ابلنصوص ،والشفقة (4)[البعضية]لشمول  ؛اآلخر
بقوله على موسر لزوجته كل يوم  وأشار إىل قدره ،واع األول الطعاموالذي جيب هلا ستة أن

 َسَعة   ُذو لِيُ ْنِفقْ ﴿دليل التفاوت قوله تعاىل:  (7)مدا طعام ومعسر مد ومتوسط مد ونصف
وأحلقت يف التقدير  .(9)﴾اّللَُّ  آََتهُ  ِمَّا فَ ْليُ ْنِفقْ ﴿أي ضيق  .(8)﴾رِْزقُهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ 

وهو يدل على املشاهبة  ،(10)﴾أَْهِليُكمْ  ُتْطِعُمونَ  َما َأْوَسطِ  ِمنْ ﴿ابلكفارة لقوله تعاىل: 
وأكثر ما يف الكفارة  ،يستقر يف الذمة ،ألهنما طعام وجب ابلشرع لسد اجلوعة ؛واملقاربة



 ماله نَ َفقَ : قولك من. العيال وعلى نفسك على الدراهم من تنفقه ما: وهي نفقة، مجع: النفقات (1)
 .(433-26/431) العروس َتج: انظر. نقص أو وذهب وفين نفد: أي وطعامه، ودرمهه

 بعده يف )ب(: ملك. (2)
 يف )ب(: البعضة. (3)
 الصواب.يف نسخة أ )التعصبة( وما أثبته من نسخة ب وهو  (4)
أَْْيَاهُنُْم﴾. سورة األحزاب آية رقم  َمَلَكتْ  َوَما أَْزَواِجِهمْ  يف  َعَلْيِهمْ  فَ َرْضَنا َما َعِلْمَنا قال تعاىل: ﴿َقدْ  (5)

 : ))وهلن(. وقال 19اِبْلَمْعُروِف﴾. سورة النساء آية رقم ) (. وقال تعاىل: ﴿َوَعاِشُروُهنَّ 50)
 (. خيرج ابملعروف( وكسوهتن رزقهن عليكم

ابلغني((. اإلشراف  مجيعا   كانوا  إذا الزوجات نفقات وجوب على العلم أهل قال ابن املنذر: ))اتفق (6)
 (.9/3) العزيز شرح الوجيز (،11/347) (. وانظر: املغين5/154)

. العراق أهل عند ورطالن صاع، ربع أي احلجاز، أهل عند وثلث رطل وهو .قدمي مكيال: املد (7)
 (.337الفقهي ص )القاموس 

 (.7سورة الطالق آية رقم ) (8)
 (.7سورة الطالق آية رقم ) (9)
 (.89سورة املائدة آية رقم ) (10)
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فأوجب على املوسر  ،وأقله مد يف اليمني وغريها ،للواحد مدان يف كفارة األذى وغريها
 ،وال فرق يف ذلك بني الشريفة والوضيعة ،وجعل املتوسط بينهما ،األكثر وعلى املعسر األقل

 :ويف قول. (2)كنفقة القريب  ،تقدر ابلكفاية :ويف قول. (1)واحلرة واألمة ،واملسلمة والذمية
صرح به الرافعي يف الفسخ  ،يوم بليلته املتأخرة :واملراد. (3)جيب ما يفرضه القاضي ابجتهاده

 .(4)فإن النفقة يف مقابلة اليوم والليلة ،ابإلعسار
األصح مائة وأحد وسبعون  :قلت ،قوله: واملد مائة وثالثة وسبعون درمها وثلث درهم

وتقدم  ،هذا اخلالف مبين على االختالف يف رطل بغداد وثالثة أسباع درهم وهللا أعلم
 وإمنا قدروه ابلوزن استظهارا   ،واألصح يف الزكاة اعتباره ابلكيل ،ومقتضى كالمه اعتبار الوزن

 .(6)وينبغي أن يكون هنا كذلك :قال الزركشي. (5)أو إذا وافق الكيل
 ،دين رجع مسكينا  مإن كان لو كلف  ،الزكاة معسر ومن فوقه (7)[مسكني]قوله: 

أن املعسر من ال ْيلك ما خيرجه عن استحقاق سهم  :يعين فمتوسط وإال فموسر
ن يرجع إىل حد وإن كان يتأثر أب ،واملوسر من ملكه ومل يتأثر بتكليف املدين ،املساكني

وهذا أحسن األوجه عند  ،بد يف ذلك من النظر إىل الرخص والغالءوال ،املسكنة فمتوسط



 (.7/368(، هناية احملتاج )10/5(، العزيز شرح الوجيز )6/332التهذيب ) (1)
 (. 6/89(، بداية احملتاج )9/40(، الروضة )6/203حممد. الوسيط ) وهو رواية عن الشيخ أيب (2)
(، العزيز شرح الوجيز 6/204ورواه صاحب التقريب، وقال الغزايل: وهو أوىل األقوال. الوسيط ) (3)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 10/5)
(661  .) 

 (.10/23العزيز شرح الوجيز ) (4)
 من ومنهم درمها، وثالثون مائة بغداد رطل: يقول مناختلف الفقهاء يف حتديد رطل بغداد فمنهم  (5)

 أسباع وأربعة درمها وعشرون ومثانية مائة: يقول من ومنهم درمها، وعشرون ومثانية مائة: يقول
 ومخسة درهم ستمائة: الصاع هذا فعلى نص على هذا النووي، .الفتوى وبه األرجح، وهو درهم،
 (.7/188(، هناية احملتاج )2/303الروضة ) درهم أسباع ومخسة ومثانون

 (. 663السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 يف )ب(: ومسكني. (7)
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واعرتض  ،وتبعه املنهاج ،(2)وجزم به يف احملرر ،(1)ا يضبط به اليسار واإلعسارالرافعي فيم
 (4)يعترب فيه العادة فيختلف ابختالف األحوال :وقيل .(3)الزركشي عليهما يف هذه اجلملة

واقتضى كالم البغوي أنه  ،(5)وأورده صاحب الكايف عن املذهب ،قاله املتويل وغريه ،والبالد
وعلم منه أن فقريها   ،واملعسر هو مسكني الزكاة :وعبارة املنهاج مقلوبة وصوابه ،(6)املذهب

 .(7)كذلك من طريق أوىل
فال جيب عليهما إال  ،على األصح ،وكذا املبعض ،يستثىن من ذلك املوسر املكاتب: فرع

وإن كانت  ،والقدرة على الكسب الواسع ال خترجه عن اإلعسار يف النفقة ،نفقة املعسرين
 .(8)رجه عن استحقاق الزكاةخت

وجب النفقة أألن هللا تعاىل  ؛حيأي على الصح قوله: والواجب غالب قوت البلد
 حق أهل حىت جيب األقط يف ،ومن املعروف أن يطعمها ِما تطعم أهل البلد ،ابملعروف

 .(9)البادية الذين يقتاتونه



 (.10/6العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.375احملرر ص ) (2)
 (. 664السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 أ[-370] (4)
(،  السراج 9/40(، الروضة )10/6وغريه. العزيز شرح الوجيز ) خريان ابن عن كج  وحكاه ابن (5)

 (. 665الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.6/223التهذيب ) (6)
 (.5/152مغين احملتاج ) (7)
 صدقة خيرج أنه كما  ماله كثر  إذا املوسرين، نفقة احلر ببعضة عليه أن: املزين قال والوجه الثاين، وبه (8)

ونصف. العزيز  مد فعليه رقيقا، ونصفه حرا، نصفه كان  لو هذا، فعلى ابلقسط، احلر ببعضة الفطر
 (.8/41الروضة )(، 10/7شرح الوجيز )

وذهب ابن سريج: إىل أنه ال نظر إىل غالب قوة البلد، بل االعتبار مبا يليق حبال الزوج، إحلاقا   (9)
 (.8/231(، النجم الوهاج )9/42للجنس ابلقدر. الروضة )
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ابلزوج ال غريه بكونه  أي ئق بهومل يكن غالب وجب الأي قوت البلد فإن اختلف  :قلت
وجب هلا  ،إذا اختلف قوت بلدمها بال غلبة :ويف احلاوي. أو خبال   ،يقتات أقل منه تزهدا  

وظاهر نص  :قال الزركشي .(1)دوهنا فإن اختلف كان الزوج خمريا   ،الغالب من قوت مثلها
 .(2)األم معه

وال نظر  ،وجوب التسليمألنه وقت  ؛قوله: ويعترب اليسار وغريه طلوع الفجر وهللا أعلم
هذا  :قال الزركشي. (3)وإعسار بنفقة ذلك اليوم ،يف بقية اليوم من يسار ،بعده أإىل ما يطر 

 .(4)بل يعترب احلال عقب التمكني ،أما املمكنة بعده فال ،يف املمكنة قبل الفجر
 ،فال جترب على قبول املعيب ،على الكفارة أي سليما قياسا   ا  قوله: وعليه متليكها حب
 ،بل الواجب الدفع ،وليس كذلك ،اعتبار اإلجياب والقبول :ومقتضى تعبريه ابلتمليك

 ،ويرد عليه الزوجة األمة ،(5)نقله يف البيان عن اخلراسانيني ،ويكفي الوضع على قياس اخللع
 .(6)إال أن تكون مكاتبة ،فإن الدفع للمالك

ألهنا يف جنسه خبالف  ؛أي عليه مؤنتهما: وكذا طحنه وخبزه يف األصح (7)[قوله]
 .(9)وصرح به يف االستقصاء ،(8)وما يطبخ به ،وعلى هذا جيب مؤنة الطبخ ،الكفارة



 (.11/426احلاوي ) (1)
 (. 668 ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني (2)
(، مغين احملتاج 6/93(، بداية احملتاج )8/231(، النجم الوهاج )10/6العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.7/189(، هناية احملتاج )5/153)
 (. 668السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.11/218البيان ) (5)
 (.5/153(، مغين احملتاج )8/232النجم الوهاج ) (6)
 سقط من )ب(. (7)
 الذين البوادي أهل من كانت  إن املرأة وقيل: ال جيب مطلقا ، وأورده القاضي ابن كج. وقيل: أن (8)

وجبت، ورجحه  غريهم، من كانت  وإن الزوج، على املؤنة جتب مل أبنفسهم، واخلبز الطحن عادهتم
 (.9/53(، الروضة )10/21(، العزيز شرح الوجيز )11/426احلاوي ) .املاوردي

 (. 671السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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فإن ألن االعتياض شرطه الرتاضي  ؛قوله: ولو طلب أحدمها بدل احلب مل جيرب املمتنع
 أو ثيااب   ،أو داننري ،ابعتياضها عن احلب دراهميعين إذا تراضيا اعتاضت جاز يف األصح 

كالقرض لكن   ،فجاز أحد العوض عنه ،ألنه طعام مستقر يف الذمة ملعني ؛(1)فاألصح اجلواز
 .(3)[(2)الدبيلي]قاله  ،بدين لئال يصري دينا   ،بيد يكون يدا  

على  :وقيل. (4)ألنه راب ؛وكذا السويق ،فال جيوز على املذهب ودقيقا   قوله: إال خبزا  
ويف الروضة وأصلها نسبة ترجيح عدم . (5)ومقتضى كالم الشرح الصغري ترجيحها ،اخلالف

 .انتهى (7)رجح أكثرهم اجلواز :قال الزركشي. (6)اجلواز إىل العراقيني
قاله  ،فلو اعتاضت عن احلنطة دقيق شعري جاز ،ومقتضى التعليل اختصاص املنع ابحلبس

قبل  ،وال بيع نفقة حالة لغري الزوج ،وال جيوز االعتياض عن النفقة املستقبلة ،(8)يف التحرير
 .(9)قبضها قطعا  



وقيل: ابملنع، كاملسلم فيه، وطعام الكفارة. وقيل: جيوز عن املاضي، دون املستقبل، وبه قال ابن  (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 10/22(، العزيز شرح الوجيز )6/333) الرفعة.التهذيب

 (.  673النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 وشرح القضاء، أدب: تصانيفه من. إسحاق أبو الشافعي، الدبيلي، حممد بن أمحد بن علي: هو (2)

 معجم (،5/243) الكربى لشافعيةا طبقات: انظر. ه  400 سنة حدود يف تويف. القاضي أدب
 (.26-7/25) املؤلفني

 يف )ب(: الزركشي. (3)
(، النجم الوهاج 9/54(، الروضة )6/211وغريه. الوسيط ) والروايين العراقيون رجحه الذي وهو (4)

(8/234 .) 
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (5)

(676 .) 
 (.9/54(، الروضة )10/23العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (. 675السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
 (.2/868حترير الفتاوى ) (8)
 در السابق.املص (9)
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جلراين الناس عليه يف  ؛قوله: ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها يف األصح
وتطوع  ،ألنه مل يؤد الواجب ؛ال تسقط :والثاين. (2)واكتفاء الزوجات به  ،(1)[األعصار]

ومل  ،قتضي التعليل عدم رجوعه عليهام :ويف التحرير عن اإلمام البلقيين أنه قال. (3)بغريه
ويؤدي   ،فيتحاسبان ،بل جيب له بدل ما أتلفته عليه ،إذا فعله على أنه نفقتها ،يقل به أحد

 ،معه :وقوله. (4)ا ه والبندنيجي ،وِمن جزم بذلك الشيخ أبو حممد ،كل منهما ما عليه
 .(5)أو أحضره وأكلته وحدها فكذلك احلكم ،بل لو أرسل إليها الطعام ،ليس بقيد

قال  ،بل قصدت أن يكون عن النفقة :وقال ،لو اختلفا يف النية فقالت قصدت التربع: فرع
 ،وادعت أنه قصد به اهلدية ،فالقول قوله بال ْيني كما لو دفع إليها شيئا   :يف االستقصاء

 .(6)معىن إلحالفهفال  ،بل قصدت عن املهر :وقال
أي فال يسقط نفقتها ابألكل  قلت: إال أن تكون غري رشيدة ومل أيذن وليها وهللا أعلم

وهو مشكل يف  ،أهنا ابإلذن تصري كالرشيدة ،ومل أيذن وليها :وأفهم قوله. (7)معه بال خالف
 ،اللهم إال أن جيعل الزوج كالوكيل يف الطعام ،ألن قبضها غري معتد به ؛أ[ الصغرية/308]

 .(8)وإنفاقه عليها
لقوله تعاىل:  ؛األدم :الواجب الثاين قوله: وجيب أدم غالب البلد كزيت ومسن وجنب ومتر

فإنه ال  ،وليس من املعروف أن يدفع إليها القوت بدون أدم، (9)﴾اِبْلَمْعُروفِ  َوَعاِشُروُهنَّ ﴿


 يف ب: االعتياض. (1)
(، احملرر ص 6/211قال الغزايل: وهو األحسن. وقال احملرر: وهو أوىل الوجهني. الوسيط ) (2)

(375.) 
 (.8/234(، النجم الوهاج )10/21(، العزيز شرح الوجيز )6/211وهو األقيس. الوسيط ) (3)
 (.2/869حترير الفتاوى ) (4)
 (. 679، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي (5)
 (.4/73حاشيتا قليويب وعمرية ) (6)
 (.9/53صرح به يف الروضة ) (7)
 (. 680السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)
 (.19سورة النساء آية رقم ) (9)
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وقضية كالم ، فإن جرت اكتفى به ،وهذا إذا مل جتر عادهتم ابقتنائه وحده ،إال به ينساع غالبا  
 ،وسليم وغريمها من العراقيني ،(2)وبه صرح املاوردي ،(1)الرافعي عدم تعيني الدهن يف األدم

وأخف   ،ألنه أصلح للبدن ؛وابن الصباغ وغريمها يعني الدهن ،لكن ذكر الشيخ أبو حامد
 .(4)وما قااله هو ظاهر نص األم (3)[:قال يف الذخائر] .كلفة

 :قال الرافعي .الناس وبعادة ،أي فيجب يف كل فصل ما يليق به قوله: وختتلف ابلفصول
واليابس يف ] ،الرطب يف وقته :قال القاضي حسني .(5)وقد تغلب الفواكه يف وقتها فيجب

 .(7)وإال فيستحب كما صرح به صاحب الرتغيب ،ومرادمها إذا غلب التأدم هبا  ،(6)[وقته
كما   ،من جهة الشرع تقدير فيهإذ ال  ،أي عند التنازع : ويقدره قاض ابجتهاده (8)/قوله

فيفرضه  ،أي فتقدر ما حيتاج إليه من املد من الطعام فاوت بني موسر وغريهيو يف الطعام 
 .(9)واملتوسط بينهما ،وعلى املوسر ضعفه ،على املعسر

أي وجيب أن يطعمها اللحم على عادة البلد  قوله: وحلم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد
يطعمها يف كل أسبوع رطل  ،قول الشافعي رضي هللا عنه واوأتول ،كما قاله األكثرون،

وعلى املتوسط رطل  ،وعلى املوسر رطالن ،هو حممول على املعسر :وقال الرافعي .(10)حلم



 (.10/7العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.11/427احلاوي ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
-681السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)

682 .) 
 (.10/8العزيز شرح الوجيز ) (5)
 سقط من )ب(. (6)
(، 683قمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: ل (7)

 (.5/156مغين احملتاج )
 ب[-370] (8)
 (.7/192(، هناية احملتاج )8/236(، النجم الوهاج )9/42(، الروضة )6/333التهذيب ) (9)
 (.5/156(، مغين احملتاج )9/42(، الروضة )6/206(، الوسيط )11/428احلاوي ) (10)
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ومل يتعرضوا  ،ن يقال ال جيب األدم يف اليوم الذي يعطيها اللحميشبه أ :وقال .ونصف
كما   ،ويعترب اللحم بتقدير القاضي أيضا   ،(2)كالم املاوردي يقتتضيه  :قال الزركشي. (1)له

 .(3)الستفيد رجوعه إليهما، ويقدره قاض :فلو أخر املصنف قوله ،صرح به يف البسيط
كما ال يسقط   ،أي وال تسقط حقها منه األدموحده وجب  زقوله: ولو كانت أتكل اخلب

 .(4)إذا اكتفيت ببعضه ،حقها من الطعام
 ،(5)﴾اِبْلَمْعُروفِ  وَِكْسَوهُتُنَّ ﴿الكسوة قال تعاىل:  :الواجب الثالث قوله: وكسوة تكفيها

وابختالف البالد  ،ومسنها ،وهزاهلا ،وقصرها ،فتختلف بطوهلا ،وجتب على قدر كفاية املرأة
ولكنهما يؤثران يف اجلودة  ،وإعساره ،وال ختتلف عدد الكسوة بيسار الزوج ،يف احلر والربد

 .(6)والرداءة
ويزيد يف أي أو نعل  قميص وسراويل ومخار ومكعبأي يف كل ستة أشهر  قوله: فيجب
 .(8)خمياطوصرح صاحب املعااية بوجوب ذلك  ،(7)حلصول الكفاية بذلك ؛أي الشتاء جبة

يعترب  :قال ابن الصالح يف فتاويه، وهل جيب اجلديد .(9)عليه مؤنة اخلياطة :وقال الرافعي
فلو   ،لبسه  (11)[نعادهت]وإجياب السراويل خمصوص مبن  .(10)عادة البلد يف املغسول القوي



 (.10/8العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.11/427احلاوي ) (2)
 (. 685السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (.5/156(، مغين احملتاج )8/237(، النجم الوهاج )6/206الوسيط ) (4)
 (.233سورة البقرة آية رقم ) (5)
(، النجم الوهاج 9/47(، الروضة )10/14(، العزيز شرح الوجيز )11/429احلاوي ) (6)

(8/237.) 
 (.5/157(، مغين احملتاج )9/47(، الروضة )10/15العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (. 687السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)
 (.10/64العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.2/453فتاوى ابن الصالح ) (10)
 )عادهتم( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. يف نسخة أ (11)
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ومن عادهتن أن ال  .(1)قاله املاوردي ،أو مئزر فهو الواجب ،كانت عادهتن لبس فوطة
أن ال جيب  (2)وظاهر نص املختصر ،ال جيب هلن ذلك ،يف الرجل يف بيوهتن يلبسن شيئا  

 .(3)فيها نظر للعرف قاله ابن الرفعة ،اليت تستغين عن ذلك ،اجلبة يف املواضع احلارة
فتعطى املوسر من  ،أي جنس الكسوة ما اختذ منه إن جرت به عادهتم قوله: وجنسها قطن

 ،وحبث الرافعي أنه جيب الزايدة على اجلبة ،واملتوسط ِما بينهما ،واملعسر من النازل ،رتفعامل
أو جبتان على قدر شدة  ،جبة :فقال وصرح به اخلوارزمي نقال   ،(4)حيث يشتد الربد

 ،والفرو مقام اجلبة ،قد يقام اإلزار مقام السراويل ،ويف الروضة وأصلها عن التتمة .(5)الربد
 .(6)إذا كانت العادة لبسهما

 أي عمال   أو حرير وجب يف األصح (7)قوله: فإن جرت عادة البلد ملثله بكتان
واألولون محلوا النص على عادة  ،وهو ظاهر النص ،يقتصر على القطن :والثاين. (8)ابلعادة
 .(9)واملعسر يف مراتب ذلك اجلنس ،وتفاوت بني املوسر ،زمنهم

 



 (.11/430احلاوي ) (1)
 جبة((. من الربد يكفي ما أقل البارد البلد (: ))ويف337يشري إىل قول املزين يف خمتصره ص ) (2)
 (.                        15/176كفاية النبيه )  (3)
 (.10/15العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.2/870حترير الفتاوى ) (5)
 (.10/15(، العزيز شرح الوجيز )9/48الروضة ) (6)
بذور الكتان يستخرج منها الزيت، ويصنع قماش الكتان من ألياف نبتة الكتان، وميزته أنه ابرد  (7)

 وقت الصيف.
(، 10/15(، العزيز شرح الوجيز )6/209وصححه الرافعي والنووي، وبه قال العراقيون. الوسيط ) (8)

 (.9/48الروضة )
(، بداية احملتاج 9/48(، الروضة )10/15وبه قال الشيخ أبو حممد. العزيز شرح الوجيز ) (9)

(6/96.) 
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بل  ،ليس املراد التخيريأو حصري  (3)[(2)أو لبد] (1)قوله: وجيب ما يقعد عليه كزلية
يف  (4)فعلى املوسر طنفسة ،خيتلف ذلك ابختالف حال الزوج :وضةالتنويع قال يف الر 

ولبد يف  ،وعلى الفقري حصري يف الصيف ،وعلى املتوسط زلية ،يف الصيف (5)ونطع ،الشتاء
 .(6)أو حصري ،والنطع بعد بسط زلية ،ويشبه أن تكون الطنفسة ،الشتاء

وتنام على  ،ال جيب :والثاين. (7)أي على العادة الغالبة قوله: وكذا فراش للنوم يف األصح
لكن اإلمام والغزايل حكيا  ،أن ما قبله ال خالف فيه ،وظاهر عطفه بكذا ،ما يفرشه هنارا  

 .(8)ابلنهار عن العراقيني وجهني يف وجوب الزلية
 ،ويكون ذلك المرأة املوسر من املرتفع ،(9)أي بال خالف قوله: وخمدة وحلاف يف الشتاء

املوجود يف التصانيف يف  :البلقيين (10)[قال] .واملتوسط بينهما ،والمرأة املعسر من النازل



ص  التنبيه ألفاظ حترير (،1/1336) احمليط القاموس: انظر. زاليل: واجلمع البساط،: الزلية (1)
(289). 

ص  التنبيه ألفاظ حترير (،1/457) احمليط القاموس: انظر. السرج حتت وما بساط،: اللبد (2)
(289). 

 سقط من )ب(. (3)
 (.9/150) العرب لسان: انظر. رقيق مخل له الذي البساط: وقيل الرحل، فوق الُنمرقة: الطنفسة (4)
 بساط من اجللد. (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/48(، الروضة )10/15العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.694الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.2/871(، حترير الفتاوى )9/48(، الروضة )10/16العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/209(، الوسيط )15/440هناية املطلب ) (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/16ز )العزيز شرح الوجي (9)

 (. 695احلكيم بن حسني ص )
 يف ب: وقال. (10)
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عكس ما يف املنهاج  ،واخلالف فيما يقعد عليه هنارا   ،اجلزم بوجوب فراش النوم ،الطريقني
 .(2)(1)والروضة
وصرح به  ،والبدن ،فيشمل وجوبه للرأس ،أطلق الدهن لة تنظيف كمشط ودهنآقوله: و 
فإن  ،يف مجيع ذلك ،أو خطمي على العادة ،أي من سدر وما يغسل الرأس (3)املاوردي

 .(4)وجب وهو الواجب الرابع ،اعتادوا الدهن املطيب
 .(7)إذا مل ينقطع ابملاء والرتاب ،أي على الصحيح (6)وحنوه لدفع صنان (5)قوله: ومرتك

 ،واالستمتاع كالكحل ،يعين أن ما تقصد للتلذذ قوله: ال كحل وخضاب وما يزين
 .(8)فإذا هيأه هلا فعليها استعماله ،والطيب ال جيب على الزوج ،واخلضاب

 ؛ألن هذه األمور حلفظ األصل ؛أي ال جيب هلا : ودرأ مرض وأجرة طبيب وحاجملهقو 
 .(9)ما حيفظ العني املكراة ،فكانت عليها كما يكون على املكري
 .(10)أي وهلا صرفه إىل الدواء وحنوه قوله : وهلا طعام أايم املرض وأدمها

قال  .(1)أي إذا كانت ِمن يعتاد دخوله قوله: واألصح وجوب أجرة محام حبسب العادة
 .(2)وإمنا جيب يف كل شهر مرة :املاوردي



 (.9/48الروضة ) (1)
 (.2/872حترير الفتاوى ) (2)
 (.11/428احلاوي ) (3)
 (.9/50(، الروضة )10/18العزيز شرح الوجيز ) (4)
 .(337ص ) املنري املصباح: انظر. معرب فارسي وهو. الصنان به يعاجل ما: املرتك (5)
 .(8/295) العرب لسان: انظر. تغري إذا اجلسم ومعاطف املغابن رائحة: الُصنان (6)
 (.9/50وقيل: ال جيب، وهو وجه ضعيف، كما عرب النووي. الروضة ) (7)
للزركشي، كتاب  (، السراج الوهاج5/159(، مغين احملتاج )9/50(، الروضة )11/428احلاوي ) (8)

 (.699النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.5/159(، مغين احملتاج )9/50(، الروضة )10/19العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.7/195(، هناية احملتاج ) /8النجم الوهاج ) (10)
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ألنه تولد  ؛والثاين ال. (3)ألنه بسببه ؛أي على األصح قوله: ومثن ماء غسل مجاع ونفاس
 .(5)إجياب املاء أو مثنه :واملراد ،(4)من مستحق

ويف الشرحني  ،(7)فيهما (6)تبع احملرر يف إجراء اخلالف قوله: ال حيض واحتالم يف األصح
إنه ال  :وقال يف الروضة .(8)وجزم يف االحتالم بعدم الوجوب ،حكى اخلالف يف احليض

 .(9)يلزم قطعا  
 وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة وحنوها (10)[أكل]: وهلا أي عليه آالت قوله

 .(11)ألنه حيصل املقصود ؛أو خزف ،أو حجر ،ويكفي كوهنا من خشب ،أي من مغرفة
 ،فالزوجة أوىل ،ألن املعتدة تستحقه ؛أي يف العادة على املشهورقوله: ومسكن يليق هبا 

إىل سعتها  وينظر أيضا   ،أو حجرة ،البد من إسكاهنا يف دار ،اخلان فاليت ال يليق هبا
 .(12)وضيقها



(، الروضة 10/19وقيل: ال جيب إال إذا اشتد الربد. واختاره الغزايل. العزيز شرح الوجيز ) (1)
(9/51.) 

 (.11/429احلاوي ) (2)
 (.9/51(، الروضة )10/19وصححه الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.7/196(، هناية احملتاج )5/159(، مغين احملتاج )6/99بداية احملتاج ) (4)
 (.2/873صرح به القفال. حترير الفتاوى ) (5)
 أ[-371] (6)
 (.376احملرر ص ) (7)
 (.10/19العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.9/51الروضة ) (9)
 يف نسخة أ )األكل( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (10)
 (.9/44(، الروضة )10/16(، العزيز شرح الوجيز )15/444هناية املطلب ) (11)
(، السراج الوهاج للزركشي،  8/245عترب حبال الزوج ابإلعسار واإليسار. النجم الوهاج )وقيل: ي (12)

 (. 707كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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واملستأجر  ،أي بل له إسكاهنا يف اململوك ب[ وال يشرتط كونه ملكه/308قوله: ]
وعليه ملن ال  :وأشار إىل السادس بقوله ،وهو الواجب اخلامس ،(1)واملستعار بال خالف

 :وقيل. ألنه من املعاشرة ابملعروف ؛أي على املذهب يليق هبا خدمة نفسها إخدامها
مث صارت عنده ِمن  ،فإن كانت ِمن ال خيدم فيه ،هايواالعتبار حباهلا يف بيت أب .(2)قوالن
 .(3)وصرح به الشيخ أبو حامد ،جزم به يف الشرح الصغري، مل يلزمه إخدامها ،خيدم

 قوله: حبرة أو أمة له أو مستأجرة أو ابإلنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة خلدمة
حمل االستئجار إذا كانت األجرة  :مث قال اإلمام والغزايل .أي حلصول املقصود جبميع ذلك

ولو  ،والواجب خادم واحد ،فإن زادت مل جيب االستئجار ،لخادماليت ل ،ال تزيد على النفقة
وصرح . (4)وإن أعطت هي أجرهتا ،وله منع الزائدة من الدخول ،احتاجت ألكثر منها

ومحله ابن . (5)واحلرة املتربعة ابخلدمة ،ابألمة املستعارة ،املاوردي بسقوط وجوب اخلدمة عنه
واألصح أن تعيني اخلادم يف االبتداء  .(6)وهلا االمتناع للمنة ،الرفعة على رضى الزوجة به

وظاهر كالم  ،(7)إال إذا طرأت خيانة ،خبالف ما إذا أخدمها فألفته فليس له اإلبدال ،للزوج
 ،أو صبيا   ،ويشرتط كون اخلادم امرأة ،ويف الروضة وأصلها ،املصنف اختصاص ذلك ابألنثى

 .(8)ويف الذمية وجهان ،لشيخ اهلؤم اختالفوا ،ويف ِملوكها ،هلا أو حمرما  


 (.5/160( مغين احملتاج )6/100(، بداية احملتاج )8/245النجم الوهاج ) (1)
(، النجم الوهاج 10/9(، العزيز شرح الوجيز )6/331(، التهذيب )11/418احلاوي ) (2)

(8/245 .) 
 (. 709السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 15/427هناية املطلب ) (4)

 (.266(، نقال  عن البسيط، كتاب النفقات ص )710كيم بن حسني ص )احل
 (.11/419احلاوي ) (5)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (6)

(710 .) 
 (. 8/246(، النجم الوهاج )10/10العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/54(، الروضة )10/10العزيز شرح الوجيز ) (8)
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وقال  .أي كسائر املؤن موسر ومعسر حر وعبدأي يف ومؤنة وخدام  قوله: وسواء يف هذا
ألعسار علي  ؛مل يوجب لفاطمة خادما   ألن النيب  ؛(1)ال جيب على املعسر عندان :املتويل

 .(2)رضي هللا عنهما
فليس عليه غريها أو ابمية أنفق عليها ابمللك أو قوله: فإن أخدمها حبرة أو أمة أبجرة 

أبنه ال فرق يف  :وصرح الرافعي ،(3)ألن الواجب يقف على ذلك ؛مبن صحبتها لزمه نفقتها
 كما هو ظاهر إطالق املصنف.  .(4)من صحبتها من احلرة واألمة

وغريه على  ،أي من احلب جنس طعام الزوجةأي طعام اخلادمة  قوله: وجنس طعامها
 .(5)أنه جيعل نوع املخدومة أجود للعادة :واألصح ،عادة البلد

 وموسر مد وثلث ،مد على معسر وكذا متوسط على الصحيحأي ومقداره  هوقوله: و 
ولزم املتوسط  ،لئال تساوي امرأة املتوسط ؛وهو ثلثا نفقة املخدومة ،(6)أي على املنصوص

 إذ ال يكفي غالبا  ، وخادمها للضرورة وساوينا بني امرأة املعسر ،وهو ثلثا نفقة املخدومة ،مد
 .(1)وثلث كاملوسر يلزم املتوسط مد :وقيل .(8)إهنا مد على اجلميع :وقيل .(7)دون املد



ونسب هذا القول إىل اختيار األكثرين، ومنهم البندنيجي، والروايين، وغريهم. النجم الوهاج  (1)
 (. 7/197(، هناية احملتاج )8/247)

 ِما الرحى من تلقى ما اشتكت رضي هللا عنها فاطمة أن يشري إىل حديث علي رضي هللا عنه: (2)
توافقه. أخرجه البخاري  فلم خادما، تسأله فأتته بسيب، أيت  هللا رسول أن فبلغها تطحن،

واملساكني،   هللا رسول لنوائب اخلمس أن على (، كتاب فرض اخلمس، ابب الدليل4/84)
 (.3113حديث رقم )

 (.8/247(، النجم الوهاج )9/44(، الروضة )6/223التهذيب ) (3)
 (.10/10العزيز شرح الوجيز ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/45(، الروضة )10/11وجيز )العزيز شرح ال (5)

 (. 714الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.337خمتصر املزين ص ) (6)
 (.2/875(، حترير الفتاوى )6/333(، التهذيب )11/427احلاوي ) (7)
 (.9/44(، الروضة )10/10(، العزيز شرح الوجيز )6/333التهذيب ) (8)
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وكذا مقنعة على ما صححه  ،أي للخادم فال بد من قميص قوله: وهلا كسوة تليق حباهلا
وجيب هلا   ،أو فرو ويف الشتاء جبة ،وما تلتحف به عند اخلروج ،وجيب هلا خف ،املصنف

 :وقال يف البحر .ال بد من شيء جتلس عليه :وقال املتويل .(2)ووسادة ،كساء غليظ للغطاء
 .(3)ال جيب

لكن  ،وجنسه جنس أدم املخدومة ،ألن العيش ال يتم دونه ؛قوله: وكذا أدم على الصحيح
 .(4)دون نوعه على الصحيح

فإن كثر وسخ وأتذت بعمل ألهنا ال تنظف له خبالف املخدومة  ؛ه: ال آلة تنظيفقول
 .(5)واستحسنوه ،كذا استدركه القفال  ،أي يعطيها ما تزيل ذلك ترفهوجب أن 

 قوله: ومن ختدم نفسها يف العادة إن احتاجت إىل خدمة ملرض أو زمانة وجب إخدامها
سواء   ،حبسب احلاجة ،وإذا مل حيصل الكفاية بواحد لزمه الزايدة ،تستغين عنه ألهنا ال ؛أي

 .(7)وإال فال ،وجب إن كان املرض دائما   :وقيل .(6)أو أمة ،كانت حرة
ولو كانت مجيلة  ،أي ال جيب أخدام الرقيقة قوله : وال إخدام لرقيقة ويف اجلميلة وجه

 .(1)وجهان اثنيها جيب للعادة :وقيل .(8)لنقصها ؛على املذهب



 (. 11/450حتكى((. حبر املذهب ) ال غلط وحكاه الروايين، وقال: ))وهو (1)
(، النجم الوهاج 9/49(، الروضة )10/17(، العزيز شرح الوجيز )11/431احلاوي ) (2)

(8/248.) 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/17العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 717احلكيم بن حسني ص )
املخدومة. وبه قال ابن أيب هريرة، واألصح األول. العزيز شرح  من يفضل مبا وقيل: ال، ويكتفي (4)

 (.9/49(، الروضة )11/433(. وانظر: احلاوي )10/17الوجيز )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/51(، الروضة )10/19العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.718الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/47(، الروضة )10/13وعليه أكثر األصحاب. العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/248(، النجم الوهاج )10/13العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/103(، بداية احملتاج )8/249(، النجم الوهاج )9/46ه األكثرون. الروضة )وقطع ب (8)
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قال يف  .وإمنا يسكنها الزوج معه ،يعين أن املسكن ال يدفع إمتاع قوله: وجيب يف املسكن
حكاه الرافعي  ،بل فيه قوله إنه متليك ،وليس كما قال :قال الزركشي .(2)بال خالف :احملرر

 .(4)وصرح به أبو الفرج الزاز يف تعليقه هنا ،(3)قبيل ابب االسترباء
أي جيب  قوله: وما يستهلك كطعام متليك وينصرف فيه فلو قرت مبا يضرها منعها

فلها التصرف فيها  ،فإذا أحدث نفقتها ،وكذا األدم ،كما يف الكفارة  ،التمليك يف الطعام
حلق  ؛لكن لو قرت على نفسها مبا يضرها فله املنه ،وغريها ،والبيع واهلبة ،ابإلبدال

 .(6)لكها نفقة خادمتها اململوكة هلاْي  ،(5)االستمتاع وكذا
 ،واألدام ،أي كما يف النفقة قوله: وما دام نفعه ككسوة وظروف وطعام ومشط متليك

  ،فتعطى إمتاعا   ،ألن الكسوة ال هتلك يف االنتفاع ؛إمتاع :وقيل .(7)وكما يف كسوة الكفارة
وتبع احملرر يف إجراء اخلالف يف  ،(8)وجيري اخلالف يف كسوة اخلادم ،كاملسكن واخلادم



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/46الروضة ) (1)
 (.719حسني ص )

 (.377احملرر ص ) (2)
 (.9/520العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (. 721السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 ب[-371] (5)
 (.6/103(، بداية احملتاج )8/250(، النجم الوهاج )10/20العزيز شرح الوجيز ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 5/164(، مغين احملتاج )8/250النجم الوهاج ) (7)

 (. 722حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.10/24(، العزيز شرح الوجيز )11/431وهو اختيار ابن حداد، والقفال. احلاوي ) (8)
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وأخرجها عن  ،والظروف ابملسكن ،وأحلق الغزايل الفراش، (2)وهي طريقة البغوي ،(1)الظروف
 .(3)اخلالف

وأما الفراش  ،أي يف ما ال يبقى سنة فأكثر قوله: ويعطي الكسوة أول شتاء وصيف
بريسم ال جيدد يف كل واأل ،ة اخلزبوكداج ،واملشط فإمنا جيدد يف وقت جتديده ،والبسط

 .(4)ها على العادةفطريتوعليه  ،شتوة
 ،أي إذا سلم إليها كسوة فصلقوله: فإن تلفت فيه بال تقصري مل يبدل إن قلنا متليك 

سواء تلفت بتقصري  ،مل يلزمه البدل على قول التمليك ،فتلفت يف يدها قبل مضي املدة
قول  .(5)وعليه حتمل ،كما يف الكفاية  ،فيجب إبداهلا ،إذا بليت لسخافتها ،أم ال ،منها

فإن ذلك أوىل  ،وليس لالحرتاز عما إذا كان بتقصري منها ،منه :أي بال تقصري :املصنف
 .(6)بعدم اإلبدال

مل يسرتد  ،قبل انقضاء الفصل ،أي إذا أعطاها الكسوة مث ماتت قوله: فإن ماتت فيه مل ترد
 .(7)أو مات ،ومثله إذا أابهنا الزوج ،على قول التمليك

إن قلنا  ،عليه صارت الكسوة دينا   ،أي إذا مل يكسها مدة قوله: ولو مل تكس مدة فدين
 .(8)فال الابلتمليك وإ

 ،ألن النفقة جمهولة ؛ال العقد]أهنا جتب ابلتمكني  :اجلديدأي يف موانع النفقة : فصل
 .(2)فيوما   يوما   (1)[فيجب ابلتمكني ،وإذا مل جيب ابلعقد ،جمهوال   والعقد ال يوجب ماال  



 (.377احملرر ص ) (1)
 (.6/335التهذيب ) (2)
(، 723السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)

 (.276ن البسيط، كتاب النفقات ص )نقال  ع
 (.6/104(، بداية احملتاج )9/55(، الروضة )10/24العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/55(، الروضة )10/25(، العزيز شرح الوجيز )6/212وقيل: يلزمه. الوسيط ) (5)
 (. 725السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.8/251(، النجم الوهاج )9/55(، الروضة )10/25العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/105(، بداية احملتاج )8/251النجم الوهاج ) (8)
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مىت أذنت الصداق دفعناها  ،أو أهل احملجور عليها ،التمكني أن يقول املستقلة :قال اإلمام
وقال  .(4)أهنا جتب ابلعقد :والقدمي .(3)وحكى حنوه عن الشافعي رضي هللا عنه ،إليك

وهو  ،لنكاحآخر قويل الشافعي رضي هللا عنه هلا النفقة من يوم عقد ا :البويطي يف خمتصره
قال اإلمام البلقيين  :قال يف التحرير .(5)ألهنا ِمنوعة من الرجال بسببه ؛أحب القولني إيل

ما أطلقه من حكاية  :وقال الزركشي .(6)خمتارا   فصار هذا القول جديدا   :بعد حكايته
 :قال يف املطلب .واملختصر أهنا جتب ابلعقد عند التمكني ،فنص األم ،فيه جتوز ،اجلديد

معىن  :وقال .كالم القاضي  واقتضاهكما قاله صاحب الكايف   ،وهو الصحيح يف املذهب
مل  ،أو يف بعض األمكنة دون غريها ،فلو سلمت نفسها ليال   ،وجوهبا ابلتمكني أي التام

فأن هلا النفقة من حينه على  ،ويستثىن إذا منعت نفسها ليسلم هلا املهر احلال. (7)جيب
ويستثىن  .كما صرحوا به  ،فيوما   املراد استحقاقها يوما   :(9)وقال .(8)رافعيكما قاله ال  ،األظهر

المرأته املطالبة بنفقة  يف فتاويه :فإن البغوي قال أ[ طويالَ /309] من ذلك ما إذا أراد سفراَ 
واملسألتان  :قال .ورجوعه كما ال خيرج إىل احلج حىت يرتك هلا هذا املقدار انتهى ،مدة ذهابه

 .(10)وألزامه به يف احلج ،أعين مطالبتها يف السفر الطويل بذلك ،غريبتان



 سقط من )ب(. (1)
 (.2/878(، حترير الفتاوى )6/214(، الوسيط )11/437احلاوي ) (2)
 (.15/450هناية املطلب ) (3)
 (.10/26(، العزيز شرح الوجيز )6/341(، التهذيب )6/214(، الوسيط )11/437احلاوي ) (4)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (5)

(728.) 
 (.2/878حترير الفتاوى ) (6)
 (. 729احلكيم بن حسني ص ) السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان (7)
 (.10/30العزيز شرح الوجيز ) (8)
 والكالم لإلمام الزركشي. (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (10)

(729 .) 
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 ،وأنكر الزوج ،مكنت من وقت كذا :فقالت ،أي إذا اختلفا قوله: فإن اختلفا فيه صدق
 ؛وإال فقوهلا ،ألن األصل عدم التمكني ؛وعليها البينة ،فإن قلنا ابجلديد فالقول قول الزوج

ولو اتفقا على  ،(2)القول قوله قطعا   :وقيل. (1)وجب ابلعقد ،ألن األصل استمرارها
 سواء كان الزوج حاضرا   ،وأنكرت فالقول قوهلا ،أردت نفقة املدة املاضية :وقال ،التمكني

 .(3)أو غائبا   ،عندها
 ،أي على اجلديد فال نفقة فيهاومل متتنع  ،أي ومل يطالبها إن مل تعرض عليه مدةو قوله: 

فإن لوجود التمكني  ؛وإن عرضت وجبت من بلوغ اخلرب (4)إذ ال متكني ،وإن طالت املدة
من يتسلمها  كتب احلاكم حلاكم بلدة ليعلمه ليجيء أو يوكلأي قبل عرضها عليه  غاب

ومضى منها  أي شيئا   فإن مل تفعلوجبت النفقة من حني التسلم  ،فإذا تسلمها الوكيل ،له
 ،ألن االمتناع منه ؛وجعل كاملتسلم هلا ،أي يف ماله احلاضر زمن وصول فرضها القاضي

وكتابة احلاكم متوقفة على رفعها  ،الحتمال وفاته وطالقه ؛مبا تصرفه إليها خذ منها كفيال  وأن
ومنهم من مل يتعرض لذلك واكتفى بوصول اخلرب  ،(5)وإظهارها تسليم نفسها ،األمر إليه

 .(6)وكذا ذكره البغوي ،ومبضي إمكان القدوم ،إليه



 (.9/57(، الروضة )10/27(، العزيز شرح الوجيز )6/241التهذيب ) (1)
 (.6/106(، بداية احملتاج )8/253النجم الوهاج ) (2)
 (.10/28العزيز شرح الوجيز ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 11/438احلاوي ) (4)

 (. 732حسني ص )
(، العزيز شرح 11/239(، احلاوي )6/231وهو املنصوص، ونسبه املاوردي للبغداديني. األم ) (5)

 (.9/58(، الروضة )10/28الوجيز )
 (.6/342التهذيب ) (6)
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ويستثىن منه ما إذا  ،ألنه املخاطب بذلك ؛قوله: واملعترب يف جمنونة ومراهقة عرض ويل
 ،وإن مل يتسلمها فال ،فإنه جتب نفقتها ،فتسلمها بغري إذن وليها ،عرضت املراهقة نفسها

 .(1)فتسلمها بغري إذن الويل ،وكذا لو سلمت البالغة نفسها للزوج املراهق
وأما األنثى فيقال فيها ، فإن املراهقة من صفات الذكر ؛جتوزفيه التعبري ابملراهقة : فائدة

 .(2)ذكره اجلوهري وغريه ،رصِ عْ مُ 
ويستقر  ،ألهنا جتب ابلتسليم ؛والعرض على اجلديد ،أي بعد التمكني قوله: ويسقط بنشوز

واملراد  ،حىت مضت املدة ،كاألجرة إذا امتنع املؤجر من تسليم العني  ،فسقطت ابملنع ،به
 :وفيه وجهان ،وكالمه يتناول ما لو نشزت بعض النهار ،(4)الوجوب عمن (3):ابلسقوط

وصحح املصنف يف آخر  ،(5)ونقل الرافعي ترجيحه عن بعضهم ،ال شيء هلا :أحدمها
فإن حماولة  ولو مبنع ملس بال عذروعليه يدل قول املنهاج  ،(6)النكاح من زايدته القطع به

 ،وإال أن يسلم ليال   ،جتب هلا بقسط زمن الطاعة :والثاين. اللمس ال تكون يف مجيع النهار
واقتصر على . (7)وال نظر إىل طول أحدمها ،فلها نصف النفقة ،أو ابلعكس ،وتنشز هنارا  

 ومنعت سائر ،وقضيته أهنا لو مكنت من اجلماع ،من طريق أوىل ،اللمس لينبه على ما فوقه
ونشوز املراهقة  ،والنشوز. (8)وهو األصح من زوائده يف القسم ،أنه نشوز ،االستمتاعات



 (.8/253(، النجم الوهاج )9/58(، الروضة )10/29العزيز شرح الوجيز ) (1)
(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 6/246(، لسان العرب )2/643الصحاح ) (2)

 (. 835حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 أ[-372] (3)
وادعى اإلصطخري اإلمجاع عليه، وقال ابن املنذر: ))ال أعلم أحدا  خالف فيه إال احلكم بن  (4)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 5/160عتبة((. اإلشراف )
 (. 736احلكيم بن حسني ص )

 (.10/30العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (. 7/219الروضة ) (6)
 (.8/254(، النجم الوهاج )10/30سرخسي. العزيز شرح الوجيز )ورجحه ال (7)
 (.7/370الروضة ) (8)
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وأنه  ،وتقدم يف القسم والنشوز أن أصل النشوز االرتفاع ،كنشوز البالغة العاقلة  ،واجملنونة
 .(1)واالمتناع من طاعته ،معصية الزوج

وعليه النفقة  ،أي يف االمتناع من الوطء الة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذرا  بقوله: وع
فلو أنكر  ،ألن املرض يرجى زواله ؛أما يف الزفاف فالثاين عذر دون األول ،إذا كانت عنده

وال أبس أن ينظرن إليه عند  ،إىل أربع نسوة ،أو ضرر العبالة رجع فيه ،الزوج املانع من الوطء
كرب الذكر حبيث ال   :والعبالة ،(3)األصحوال يكفي واحدة على  ،(2)[ليشهدن]اجتماعهما 

 .(4)حتتمله
شرف يإال أن أي ملخالفتها الواجب عليها  : واخلروج من بيته بال إذنه نشوز(5)[قوله] 

 ،(6)وكذا لو كان لغري الزوج فأخرجها منه صاحبه ،للعذر ؛أي فليس نشوز على اهندام
 ،وهي أصرح من تعبري الكتاب ،(7)وغريه ،واخلروج من بيت الزوج ابلسفر :وعبارة احملرر

 لكنه يؤخذ من إطالقه.
يعين إذا  قوله: وسفرها إبذنه معه أو حلاجته ال يسقط أو حلاجتها يسقط يف األظهر

ألهنا يف  ؛ال يسقط نفقتها ،دها يف حاجته إبذنهحأو و  ،فإن كانت معه ،سافرت إبذنه
سقطت  ،وحدها حلاجتها إبذنه ن كانتإو  ،ويف الثانية هو الذي أسقط حقه ،األوىل ِمكنة
 ،فلو كانت معه حلاجة نفسها. (9)ال نفقة قطعا   :وقيل. (8)ألهنا غري ِمكنة ؛على األظهر



 (. 738السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 يف )ب(: ليشهدون. (2)
 (.9/59(، الروضة )10/30(، العزيز شرح الوجيز )6/215وقيل: يكفي واحدة. الوسيط ) (3)
 اللغة يف احمليط: انظر. أعبل فهو عَبال ، وعِبل عبالة، عُبل: يقال. الضخامة: اللغة يف: العبالة (4)

 .(233) ص املنري املصباح (،2/55)
 سقط من )ب(. (5)
 (.9/60(، الروضة )10/31العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.377احملرر ص ) (7)
 (.11/442وقيل: جتب هلا النفقة، فكأهنا خرجت حلاجته. احلاوي ) (8)
 (.10/31إسحاق. العزيز شرح الوجيز ) أيب عن وحيكى (9)
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وذكر الرافعي يف قسم  :قال يف التحرير. (2)يطرد القولني :وقيل .(1)قطع اجلمهور ابلوجوب
 ؛وال يعطي مؤنة السفر ،ألهنا معه ؛بغري إذنه فالنفقة عليه ،أهنا إذا سافرت معه (3)الصدقات

والتحقيق أنه إن  :قال اإلمام البلقيين .لكنه أشار إىل التوقف فيه ،ألهنا عاصية ابخلروج
 .(4)واال فال ،سقطت نفقتها ،ومل يقدر على ردها ،فخرجت ،منعها من اخلروج

ألهنا خرجت عن  ؛ب يف األصحجتمل أي وهو غائب  قوله: ولو نشزت فغاب فأطاعت
فيعود  ،لزوال املسقط ؛جتب :والثاين. (5)وتسلم مستأنفني ،بد من تسليم فال ،قبضته

 ،وخص الشيخ إبراهيم املروذي اخلالف مبا إذا علم الزوج بعودها إىل الطاعة ،(6)االستحقاق
 .(7)أو بعدها ،وال فرق بني أن تكون النشوز قبل الغيبة ،فإن مل يعلم مل جتب قطعا  

أي برفع األمر إىل  االستحقاق أن يكتب احلاكم كما سبققوله: وطريقها يف عود 
أو بعث وكيله فاستأنف  ،فإذا عاد إليها ،وخيرب الزوج بذلك ،ليقضي بطاعتها ؛القاضي
عادت النفقة  ،وال بعث وكيله ،ومل تعد ،وإن مضى إمكان العود ،عادت نفقتها ،تسلمها

 .(8)أيضا  



 (.8/256(، النجم الوهاج )9/60(، الروضة )10/32العزيز شرح الوجيز ) (1)
حتقيق الطالب: وهي طريقة ابن الوكيل. قاله الزركشي. السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات،  (2)

 (. 742لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.7/380العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.2/881حترير الفتاوى ) (4)
(، العزيز شرح الوجيز 6/348(، )11/449ورجحه املاوردي، والبغوي، والرافعي. احلاوي ) (5)

(10/31 .) 
 (.8/257(، النجم الوهاج )9/60(، الروضة )10/31(، العزيز شرح الوجيز )6/215الوسيط ) (6)
(، 744السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

 (.8/257النجم الوهاج )
 (.6/108(، بداية احملتاج )9/60(، الروضة )10/32العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 (1)صوره يف الروضة ،إذ ال يعد نشوزا    تسقطقوله: ولو خرجت يف غيبته لزايرة وحنوها مل
وكأنه يشري إىل  ،(3)ونقاله عن البغوي ،ابخلروج إىل بيت األب لزايرة أو عيادة :(2)وأصلها

قال يف . أو هذا بعينه ،أو مل ينهها عن اخلروج مطلقا   ،أن موضعه ما إذا علمت رضاه به
 .(4)ويف معناه اخلروج إىل بيت سائر األقارب :احملرر

 ؛ومل ْيكن وطئها ،أو عرضت ،أي إذا سلمت إىل كبري قوله: واألظهر أن ال نفقة لصغرية
أما إذا كاان صغريين  ،ألهنا حمبوسة عليه ؛والثاين جيب. (5)ملعىن فيها ،لتعذر االستمتاع هلا

 .(6)وأوىل ابملنع للمانع من الطرفني ،فقوالن مرتبان
إذا عرضت نفسها  ،أي ال يتأتى منه اجلماع صغري: وأهنا جتب لكبرية على  (7)[قوله]

 ،بسبب هو معذور فيه ؛ووجه مقابله أنه ال تستمتع هبا ،ألنه ال منع من جهتها ؛على وليه
 .(9)جتب قطعا   :وقيل .(8)فال يلزم غريه

وإن ملك فال حىت  ،إن مل ميلك حتليلها ،قوله: وإحرامها حبج أو عمرة بال إذن نشوز
ينبين على أنه هل  ،يعين أن سقوط النفقة إبحرامها بغري إذن الزوجخيرج فمسافرة حلاجتها 



 (.9/61الروضة ) (1)
 (.10/32العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/347التهذيب ) (3)
 (.378احملرر ص ) (4)
(، بداية احملتاج 10/33(، العزيز شرح الوجيز )378(، احملرر ص )6/343التهذيب ) (5)

(6/109.) 
 (.8/257(، النجم الوهاج )9/61(، الروضة )10/33العزيز شرح الوجيز ) (6)
 ن )ب(.سقط م (7)
(، السراج 9/61قطعا . الروضة ) فتجب وإال فقوالن، صغره، علمت إن: وهو املذهب. وقيل (8)

 (.749الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(، النجم الوهاج 10/33(. وانظر: العزيز شرح الوجيز )11/439وصححه املاوردي. احلاوي ) (9)

(8/257.) 
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هلا النفقة ما دامت  :وقيل. (1)فهي انشزة من وقت اإلحرام ،ليس له :فإن قلنا ؟له حتليلها
وهو  ،يها يف قبضتهما مل خيرج إل ،فلم حيللها فلها النفقة ،له التحليل :وإن قلنا. (2)يف قبضته

فإذا خرجت بغري  ،ألهنا انشزة ابإلحرام ؛ال نفقة :وقيل. (3)واالستمتاع ،قادر على التحليل
وإن أذن يف اخلروج فعلى  ،ب[/309فإن خرج معها فعلى ما سبق ] .(4)إذنه فال نفقة هلا

 .(5)القولني يف السفر إبذنه
وخرجت فقد  ،أي إذا أحرمت إبذنه ففي األصح هلا نفقة ما مل خترج ،قوله: أو أيذن

وإال فتسقط على  ،(6)ن كان الزوج معها مل تسقط نفقتهافإ ،سافرت يف غرض نفسها
 ،ألهنا يف قبضته ؛أما قبل اخلروج فاألصح وجوب النفقة ،ال سواء خرجت إبذنه أو ،األظهر

 .(7)وتفوت االستمتاع بسبب إذن فيه
الصوم أنه  (8)[آخر]ويف زايدة الروضة يف  ،ألنه غري واجب عليها ؛قوله: ومينعها صوم نفل

تصوم وزوجها شاهد إال  (10)[ة أنأمر ال])الحيل ): لقوله  ؛(9)ال جيوز هلا الصوم إال إبذنه



 (.6/109(، بداية احملتاج )6/217(. وانظر: الوسيط )11/442وصرح به املاوردي. احلاوي ) (1)
 (.9/62(، الروضة )10/35(، العزيز شرح الوجيز )6/217الوسيط ) (2)
(، 752السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)

 (.8/258النجم الوهاج )
(، مغين احملتاج 6/110(، بداية احملتاج )9/62(، الروضة )10/35العزيز شرح الوجيز ) (4)

(5/171.) 
 (.558)انظر ص  (5)
 ب[-372] (6)
احلكاية((. وقال الزركشي: ))وعلى  يف أشهر القطع وقيل: ال نفقة هلا قطعا . قال اإلمام: ))وطريقة (7)

(، السراج الوهاج 15/453املصنف ابألصح، خمالف لألكثرين((. هناية املطلب ) هذا، فعتبري
 (.752للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 يف )ب(: أواخر. (8)
 (.2/388الروضة ) (9)
 يف )ب(: المرئ كان. (10)
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ألنه على  ؛وال تسقط النفقة حبال ،وأما صوم رمضان فال متنع منه ،(1)إبذنه( حسنه الرتمذي
 .(2)الفور

 :والثاين. (3)أي المتناعها من التمكني مبا ليس بواجب فناشزة يف األظهرقوله: فإن أبت 
وحاصل هذا الوجه أن صوم التطوع ال  ،ولكل منهما قطعه ،ألهنا يف داره وقبضته ؛ال يسقط

صحح املصنف : أم نصفها وجهان ،وعلى األصح هل تسقط مجيع النفقة. (4)يؤثر يف النفقة
 (7)ومها وجهان يف الروضة ،(6)تبع احملرر يف أن اخلالف قوالن ،يف األظهر :وقوله. (5)األول

 .(8)وأصلها
ألن حقه  ؛أي من املبادرة إىل قضائه قوله: واألصح أن قضاء ال يتضيق كنفل فمنعها

فكان األوىل تعبريه  ،وجهان :وقيل. (9)قطع به األكثرون :قال يف الروضة .على الفور



 غري من يوما   شاهد وزوجها املرأة تصوم أخرجه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه بلفظ: ))ال (1)
(، أبواب الصيام، ابب كراهية صوم املرأة إال إبذن زوجها، رقم 2/143إبذنه(( ) إال رمضان، شهر

إبذنه((  إال شاهد وبعلها املرأة تصوم (، وقال: حديث حسن. ورواه البخاري بلفظ: ))ال782)
 (. 5192تطوعا ، حديث رقم )(، كتاب النكاح، ابب صوم املرأة إبذن زوجها 7/30)

 (.10/35(، العزيز شرح الوجيز )6/217الوسيط ) (2)
 (.10/36(، العزيز شرح الوجيز )11/197(، البيان )6/346(، التهذيب )11/443احلاوي ) (3)
وصحح هذا الوجه الفارقي، وقال الزركشي: وهو األقوى. السراج الوهاج للزركشي، كتاب  (4)

(، 11/197(. وانظر: البيان )754لب: لقمان احلكيم بن حسني ص )النفقات، حتقيق الطا
 (.10/36العزيز شرح الوجيز )

 (.9/63الروضة ) (5)
 (.378احملرر ص ) (6)
 (.9/63الروضة ) (7)
 (.10/36العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.9/63الروضة ) (9)
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وجهان خمرجان من  ،إذا شرعت يف القضاء املوسع ،اإلفطارويف جواز إلزامها . (1)ابملذهب
أما  ،فاألصح عند املصنف سقوط النفقة ،فإن قلنا ال جيوز ،يف التحليل من احلج ،القولني

فال منع  ،أو ضيق وقت القضاء ،لتعديها ابإلفطار يف رمضان ؛إذا كان القضاء على الفور
 .(2)وال تسقط النفقة على األصح ،منه

ألنه موسع واملعني إن نذرته قبل  ؛منعها من صوم النذر املطلق على الصحيح له فرع:
 .(3)النكاح أو بعده إبذنه فليس له منعها وإال فله ذلك

فألن الصالة  :أما يف األوىل قوله: وأنه ال منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة
وعدم املنع آخر  ،ف احلجوزمنها ال ْيتد خبال ،يف أول الوقت خمصوصة بزايدة الفضيلة

 ،هافلتأكد :وأما يف الثانية .(4)خلروج وقتها عن حق استمتاعه ،الوقت ال خالف فيه
وليس له  ،والكسوفني ،وله املنع من اخلروج لصالة العيدين ،وله منعها من تطويلها ،قدرهاتو 

وصوم يوم االثنني واخلميس   ،وعاشوراء كرواتب الصالة ،وصوم يوم عرفة ،املنع يف املنزل
 .(5)وفعل املنذورة كمثلهما يف الصوم ،وقضاء الصالة ،فله املنع بال خالف ،كالتطوع املطلق

 .(6)وسلطته ،لبقاء حبس الزوج ؛أي النفقة والكسوة وغريمها قوله: وجيب لرجعية املؤن
 .(1)أو حائال   ،أو حرة حامال   ،وحكى املاوردي فيه اإلمجاع سواء كانت أمة



(، 756السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (. 8/260النجم الوهاج )

 (.10/36(، العزيز شرح الوجيز )11/443احلاوي ) (2)
 (.9/63(، الروضة )10/36العزيز شرح الوجيز ) (3)
تاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان قال الزركشي: )وهو املنصوص((. السراج الوهاج للزركشي، ك (4)

 (.9/63(، الروضة )10/37(. وانظر: العزيز شرح الوجيز )757احلكيم بن حسني ص )
(، 10/37(، العزيز شرح الوجيز )11/444وقيل: له املنع؛ التساع الوقت كاحلج للرتاخي. احلاوي )

 (.8/260(، النجم الوهاج )9/63الروضة )
(، 10/37(، العزيز شرح الوجيز )11/444ا، وألن حقه واجب. احلاوي )وقيل: له املنع، كغريه (5)

 (. 758السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/64(، الروضة )10/38(، العزيز شرح الوجيز )11/230(، البيان )6/361التهذيب ) (6)
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 .(2)ألن الزوج ِمتنع عنها ؛قوله: إال مؤنة تنظيف
ألنه  ؛اسرتجع ما دفع بعد عدهتا فأنفق فبانت حائال   حامال  أي الرجعية  قوله: فلو ظنت

إن   ،فإن عينت قدرها صدقت ابليمني ،ويرجع إليها يف األقراء ،أنه غري واجب عليه تبني
رجعنا إىل عادهتا  ،ال أعلم مىت انقضت عديت :ولو قالت ،وال ْيني إن صدقها ،كذهبا الزوج

ألنه  ؛ورجع الزوج فيما زاد ،فإن اختلفت رجعنا إىل أقل عادهتا ،يف احليض والطهر
 .(3)هر على املنصوصرجع بنفقة ما زاد على ثالثة أش ،بسبب عاديت :وإن قالت ،املستيقن

مل جيعل لفاطمة بنت قيس  ألنه  ؛ن خبلع أو ثالث ال نفقة وال كسوةئقوله: واحلائل البا
 وكانت مبتوتة. ،(4)رواه مسلم .وال نفقة ،سكىن

لقوله تعاىل:  ؛(5)إذا كانت حامال   ،والكسوة للبائن ،أي جتب النفقة قوله: وجتبان حلامل
ويف زوائده عن املتويل  ،(6)﴾مَحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َحىتَّ  َعَلْيِهنَّ  َفأَْنِفُقوا مَحْل   أُواَلتِ  ُكنَّ   َوِإنْ ﴿

 .(7)سواء قلنا النفقة للحمل أو هلا ،وجوب األدم أيضا  



 (.11/230مجاع العمراين يف البيان )(. وِمن حكى اإل11/465احلاوي ) (1)
 (.5/173(، مغين احملتاج )6/111(، بداية احملتاج )8/261النجم الوهاج ) (2)
(، 9/64(، الروضة )10/38(، العزيز شرح الوجيز )11/235(، البيان )11/470احلاوي ) (3)

 (. 761 ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني
(، كتاب الطالق، ابب املطلقة ابلثالث ال نفقة هلا، حديث رقم 2/1114أخرجه مسلم ) (4)

 نفقة عليها أنفق وكان ، النيب عهد يف زوجها طلقها أنه قيس، بنت فاطمة (، عن1480)
 الذي أخذت نفقة يل كان  فإن ، هللا رسول ألعلمن وهللا: قالت ذلك، رأت فلما دون،

 ))ال: فقال ، هللا لرسول ذلك فذكرت: قالت شيئا، منه آخذ مل نفقة يل تكن مل وإن يصلحين،
 سكىن((. وال لك، نفقة

 (.5/174(، مغين احملتاج )8/263(، النجم الوهاج )378احملرر ص ) (5)
 (.6سورة الطالق آية رقم ) (6)
 (.9/68الروضة ) (7)
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 ؛قوالن أظهرمها للحامل ،أو للحامل ،يعين هل هي للحمل للحمل :ويف قول ،قوله: هلا
للحمل لوجوهبا  :والثاين. (1)ألهنا لو كانت للحمل لتقدرت بقدر كفايته ؛بسبب احلمل

 .(2)وعدمها بعدمه ،بوجوده
فنفقتها على  ،ومحلها آلخر ،أما األمة يكون لشخص ،هذا يف املنكوحة :قال الزركشي

ألهنا جتب حلق  ؛أم هلا ،سواء قلنا النفقة للحامل حلملها ،دون مالك احلمل ،مالك األمة
وحكاه  ،(4)قاله املاوردي يف ابب التفليس .(3)فاختصت ابمللك الظاهر احملقق ،امللك

 .(5)وائدهاملصنف عنه هناك من ز 
ألن النكاح الفاسد ال  ؛قوله: فعلى األول ال جتب حلامل عن شبهة أو نكاح فاسد

. (6)كما تلزمه نفقته بعد االنفصال  ،للحمل وجبت :وإن قلنا ،فعدته أوىل ،يوجب النفقة
 ،فإن كانت منكوحة ،صورة مسألة الشبهة أن يكون املوطوءة غري منكوحة :قال الزركشي

وإال فاألصح  ،فإن أوجبنا النفقة على الوطء سقطت عن الزوج ،شبهةوطئ  ومحلت من
 .(7)لفوات االستمتاع ؛سقوطها عنه

فقد  ألهنا إن كانت حائالَ  ؛وهللا أعلم قلت : وال نفقة ملعتدة وفاة وإن كانت حامال  
 .(8)ونفقة القريب تنقطع ابملوت ،أو بسببه ،فهي للحمل وإن كانت حامال   ،ابنت ابملوت



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 6/219(، الوسيط )11/474احلاوي ) (1)
 (.765الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.8/263(، النجم الوهاج )11/230(، البيان )6/365(، التهذيب )11/474احلاوي ) (2)
 (. 767كيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احل (3)
 (.6/286احلاوي ) (4)
 (.4/161الروضة ) (5)
(، بداية احملتاج 8/263(، النجم الوهاج )10/43(، العزيز شرح الوجيز )6/365التهذيب ) (6)

(6/113.) 
 (. 768السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
(، السراج الوهاج 11/238(، البيان )6/221اإلصطخري: أن هلا النفقة. الوسيط )وعن  (8)

 (.  769للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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 ؛إىل أهنا نفقة قريب نظرا   جتب الكفاية :وقيل ،مقدرة كزمن النكاح (1)ه: ونفقة العدةقول
فحكوا  ،وشذ اإلمام ومتابعوه ،املذهب القطع أبهنا مقدرة :قال يف الروضة .(2)ألجل احلمل

 .(3)خالفا  
أي  فإذا ظهرأي سواء جعلناها للحمل وللحامل  قوله: وال جيب دفعها قبل ظهور محل

حىت يقتضي  ،ألن األصل الرباءة ؛حىت تضع :وقيل .(4)لآلية ؛بيوم وجبت يوما  احلمل 
 ،فإن قلنا ابلتعجيل ،(6)ومها قوالن ،(5)وتبع احملرر يف حكاية اخلالف وجهني ،السبب

وتقبل شهادهتن لدون ستة أشهر يف  ،وأنكر فعليها البينة أربع نسوة ،وادعت ظهور احلمل
 .(7)األصح

فاملرأة هي املنتفعة  ،ألان وإن قلنا إهنا للحمل ؛ضي الزمان على املذهبقوله: وال تسقط مب
 .(9)إن قلنا إهنا للحمل سقطت :وقيل .(8)فأشبهت نفقة الزوجة ،واآلخذة هلا ،هبا
وكذا  ،إن قلنا النفقة للحمل سقطت ،إذا مات زوج البائن احلامل قبل الوضع :(1)[فرع]

إن قلنا النفقة لزمته وإال  ،ولو كان زوج البائن احلامل رقيقا   ،(2)إن قلنا للحامل على األصح



 أ[-373] (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 10/44(، العزيز شرح الوجيز )6/220الوسيط ) (2)

(، بداية احملتاج 8/264(، النجم الوهاج )770احلكيم بن حسني ص ) حتقيق الطالب: لقمان
(6/114.) 

 (.9/68الروضة ) (3)
 (.6سورة الطالق آية رقم ) ﴾.مَحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َحىتَّ  َعَلْيِهنَّ  يشري إىل قوله تعاىل: ﴿فَأَْنِفُقوا (4)
 (.379احملرر ص ) (5)
 (.9/68(، الروضة )10/45العزيز شرح الوجيز ) (6)
الروضة  (،10/45) العزيز. أشهر ستة مضي بعد إال قوهلن يعتمد ال أنه: األصحاب عن ويف وجه (7)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 9/68)
(774 .) 

 (. 8/265(، النجم الوهاج )10/46(، العزيز شرح الوجيز )6/218الوسيط ) (8)
 (.6/115(، بداية احملتاج )8/265(، النجم الوهاج )9/67الروضة ) (9)
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كان أو   ففي وجوهبا على الزوج حرا   ،ولو كان احلمل رقيقا   ،ألنه ال يلزمه نفقة القريب ؛فال
 .(3)وإال فتجب ،أ[ جتب بل هي على املالك/310إن قلنا للحمل مل ] ،قوالن عبدا  

يعين إذا  عليه وإال فلها الفسخ على األظهرأعسر هبا فإن صربت صارت دينا : فصل
 ،أو اقرتضت فنفقتها يف ذمته إىل أن يوسر ،وأنفقت من ماهلا ،أعسر الزوج ابلنفقة صربت

قاله الرافعي يف الكالم على  ،عليه فإن منعت مل يصر دينا   ،وهذا إذا مل متنع نفسها منه
والبيهقي يف  ،ا روى الدارقطينمل؛ أظهرمها له الفسخ ،فإن مل تصرب فقوالن ،(4)اإلمهال

 ،(5)((يفرق بينهما)) ،قال يف الرجل ال جيد ما ينفق على امرأته أن النيب  ،اخلالفيات
. (6)فالعجز عن النفقة أوىل ،والعنة يثبت حق الفسخ ،ابجلب ءوألن العجز عن الوط

وهذا  .(7)كالنفقة املاضية  ،فال تثبت هبا حق الفسخ ،ألهنا نفقة واجبة ؛ال فسخ هلا :والثاين
 .(9)األكثرون عليها :وقال ابن الرفعة .والطريق الثاين القطع ابألول ،(8)أصح الطريقني

ما إذا   :(10)[إحديهما]له صورَتن  قوله: واألصح أن ال فسخ مبنع موسر حضر أو غاب
لتمكينها من  ؛ال فسخ :أصحهما: وفيه وجهان ،مع إخفاء ماله ،امتنع من تسليم النفقة



 يف نسخة أ )فروع( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (1)
 (. 9/68وبه قال اإلمام وابن حداد. وقيل: ال تسقط، وبه قال الشيخ أبو علي. الروضة ) (2)
 (.9/69الروضة ) (3)
 (.10/54العزيز شرح الوجيز ) (4)
(. وأخرجه البيهقي 3782(، كتاب النكاح، ابب املهر، رقم )4/454الدارقطين ) رواه (5)

(. وأعّله أبو حامت. 15707(، كتاب النفقات، ابب الرجل ال جيد نفقة امرأته، رقم )7/773)
 (. 4/19التلخيص احلبري )

 (.10/49(، العزيز شرح الوجيز )6/222(، الوسيط )11/455احلاوي ) (6)
 (. 10/49(، العزيز شرح الوجيز )11/454ين عن جده: أن الفتوى به. احلاوي )حكى الرواي (7)
 (.9/72الروضة ) (8)
 (. 778السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
 يف ب: إحدامها. (10)
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فإن كان له مال ظاهر أنفق احلاكم . (1)أبن يلزم ابحلبس وغريه ،حتصيل حقها ابلسلطان
إذا ما  :والثانية. (2)وكذا لو قدرت على شيء من ماله ،وليس من موضع اخلالف ،منه

ولكن  ،ال فسخ :أصحهما: وال يوفيها حقها ففيه الوجهان ،وهو موسر يف غيبته ،غاب
واختار القاضي الطربي  .(3)ن كان موضعه معلوما  إ ،ىل حاكم بلده ليطالبهيبعث احلاكم إ

ويرد عليه ما إذا  ،(6)إن الفتوى عليه :وقال ابن الصباغ .(5)وأفىت به الغزايل ،(4)الفسخ
 .(7)ألن السبب مل يتحقق ؛فإنه ال فسخ يف األصح ،أو معسر ،ومل يعلم أنه موسر ،غاب

أي وال يلزمها الصرب  فإن كان مبسافة القصر فلها الفسخقوله: ولو حضر وغاب ماله 
فالظاهر  ،أان أحضره يف قدر مدة اإلمهال :لو قال :قال الزركشي .(8)للضرر ابالنتظار

 .(9)إجابته
أي  ويؤمر ابإلحضارفال فسخ ، على دون مسافة القصر أي وإن كان قوله: وإال فال

وفيما فوقها هو كاملعدوم فلها  ،ألن املال فيما دون مسافة القصر كاحلاضر ؛عاجال  
 .(10)اخليار



التهذيب  .كالعجز  االمتناع فيجعل وتتضرر، حقها إىل تصل ال ألهنا الفسخ؛ حق هلا وقيل: أن (1)
 (.10/50(، العزيز شرح الوجيز )6/357)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 10/50(، العزيز شرح الوجيز )11/457احلاوي ) (2)
 (.8/268(، النجم الوهاج )780حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.8/269) (، النجم الوهاج10/50العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.11/224البيان ) (4)
 (.91فتاوى الغزايل ص ) (5)
 (. 781السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.9/72الروضة ) (7)
 (.9/73(، الروضة )10/50العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (. 782السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
(، النجم الوهاج 9/73(، الروضة )10/50(، العزيز شرح الوجيز )6/358التهذيب ) (10)

(8/268.) 
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وهو  ،وأفهم أن هلا الفسخ ،ألن فيه منة للمتربع ؛قوله: ولو تربع رجل هبا مل يلزمها القبول
النتفاء املنة  ؛وسلمها هو هلا فال فسخ ،فلو دفعها للزوج ،هذا إذا دفعها إليها .(1)الصحيح

أنه إذا كان املتربع  :(3)ونقل عن املهمات ،(2)نقله يف التحرير عن الكايف للخوارزمي ،هاعلي
ألن املدفوع يدخل يف ملك  ؛وجب عليها القبول (4)[حمجور]وهو  ،للزوج أو جدا   ،أاب  

 .(5)له :وقيل ،ويكون الويل كأنه وهب له ،املؤدي عنه يف هذه احلالة
لو تطوع عن الزوج  ،على أن سيد األمة (6)ويشهد له نص الشافعي يف األم :قال الزركشي

 .(7)ألهنا واجدة النفقة ؛ابلنفقة فال خيار هلا
ولو امتنع منه أجرب عليه على  ،أي فال فسخ معه قوله: وقدرته على الكسب كاملال

أنه يكتسب كل يوم قدر  :واحلال ،إن رجي برؤه يف حنو ثالثة أايم ،وكذا لو مرض ،املذهب
 ،فتعذر العمل يف أسبوع لعارض ،(9)فلو كان يكسب يف يوم نفقة األسبوع. (8)النفقة



رفعة. وحكى ابن كج وجها : أنه ال خيار هلا. وقال الزركشي: وبه أفىت الغزايل، ومال إليه ابن ال (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/73الروضة )

 (. 782حسني ص )
 (.2/886حترير الفتاوى ) (2)
 (.8/92املهمات ) (3)
 يف )ب(: حمجورة. (4)
 (.2/886حترير الفتاوى ) (5)
 (.6/238األم ) (6)
 (. 783حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات،  (7)
 (.9/74(، الروضة )10/51العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.11/222(، البيان )6/357(، التهذيب )11/458احلاوي ) (9)



                                                                (572)                                                         كــــــــتـــــــــــاب الـــنــفــقــات            
=================================================

وتعذرت النفقة   ،وإذا مل يستعمل البناء والنجار، (1)كما قاله املتويل  ،على األصح ختريت
 .(2)ارفلها اخلي وان كان يقع غالبا   ،ال خيار إن كان ذلك اندرا   :قال املاوردي، كذلك

أو  ،وعجز عن نفقة املوسر ،أي فلو قدر عليها قوله: وإمنا تفسخ بعجزه عن نفقة معسر
ولو وجد  ،(4)وادعى املاوردي اإلمجاع عليه ،(3)ألن ابملد تقوم نفسها ؛املتوسط فال فسخ
 .(5)فال خيار على األصح ،وابلعشي ما يعشها ،ابلغداة ما يغديها

عليها مدة طعاما أو إذا ما صار ذلك دينا يف ذمته على : إذا ترك اإلنفاق (6)[فرع]
بعذر أم ال وسواء فرض القاضي نفقتها  (7)املشهور إذا كانت غري انشزة سواء ترك اإلنفاق

هو   :لوقي. إذا وجد نفقة اآلن كسائر ديوهنا أم ال وإذا عجز عن إدانتها مل يكن هلا الفسخ
 .(8)كاإلعسار ابملهر بعد الدخول

وفيه  ،ألن البدن ال تقوم بدوهنا ؛أي على املذهب قوله: واإلعسار ابلكسوة كهو ابلنفقة
 :قال الزركشي. (10)ابإلعسار ابلنفقة ،وأحلق الفارقي اإلعسار ببعض الكسوة ،(9)وجه



(، 784السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
 (. 2/886حترير الفتاوى )

 (.11/458احلاوي ) (2)
 (.8/270(، النجم الوهاج )9/73(، الروضة )10/52العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.11/454احلاوي ) (4)
 (.8/271(، النجم الوهاج )8/92املهمات ) (5)
 يف )ب(: قوله. (6)
 ب[-373] (7)
 (.9/76(، الروضة )10/54العزيز شرح الوجيز ) (8)
النفقة. انظر: البيان  كضرر  ضررها وليس بدوهنا، تبقى احلياة ألنَّ  فسخ؛ الوجه الثاين: ال (9)

 (.6/117(، بداية احملتاج )10/53(، العزيز شرح الوجيز )11/221)
 (.271النجم الوهاج ) (10)
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 ،كالقميص واخلمار  ،أنه إن كان املعجوز عنه ِما ال بد منه الح،واملختار ما أفىت به ابن الص
 .(1)والنعل فال سراويللن كان منه بد كاإو ، فلها اخليار وجبة الشتاء

ألنه  ؛قلت: األصح املنع من األدم وهللا أعلم، ه: وكذا ابألدم واملسكن يف األصحقول
 .(2)وأما الكسوة فالبدن ال يقوم بدوهنا ،والبدن يقوم بدونه ،َتبع

يف  ويصري دينا   ،املنصوص: اإلعسار بنفقة اخلادمة ال يثبت اخليار على الصحيح (3)[فرع]
وعلى  ،ال يضر :وقيل ،(4)ومل ينفق عليها ،قيده البلقيين مبا إذا كانت اخلادمة موجودة ،ذمته

وإن أنفقت  ،فإن استأجرت من خيدمها رجعت عند يساره أبجرته :(5)قال املاوردي .األول
 .(6)الكفاية ن خدمت بنفسها رجعت أبقل األمرين حكاه يفإو  ،بنفقتهعلى ِملوكها رجعت 

يف املسألة طرق ترجع يفسخ قبل وطئ ال بعده  :قوله: ويف إعساره ابملهر أقوال أظهرها
 .(8)يثبت هلا اخليار قبل الدخول وبعده :والثاين. (7)أظهرها ما ذكره ،إىل ثالثة أقوال

وخص ابن الصالح يف فتاويه القول بثبوت الفسخ هلا قبل . (9)ال يثبت فيهما :والثالث
ألنه استقر  ؛مل يكن هلا الفسخ،فإن قبضت بعضه  ،من املهر مبا إذا مل تقبض شيئا   ،الدخول



 (. 788السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
(، احملرر 11/222(، البيان )6/356(، التهذيب )15/463. هناية املطلب )وعليه أكثر العراقيني (2)

 (.10/53(، العزيز شرح الوجيز )379ص )
 سقط من )ب(. (3)
 (.2/887حترير الفتاوى ) (4)
 (.11/461احلاوي ) (5)
 (.15/234كفاية النبيه )  (6)
(، العزيز 11/462األصحاب. احلاوي )وأكثر  هريرة، أيب وابن املروزي، إسحاق أيب اختيار وهو (7)

 (.10/53شرح الوجيز )
(. وانظر: السراج الوهاج 11/461قال املاوردي: ))وهو الظاهر من كالم الشافعي((. احلاوي ) (8)

 (. 790للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.10/53شرح الوجيز )(، العزيز 11/461وهو اختيار املزين. احلاوي ) (9)
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 ،(1)ألنه ال ْيكن التشريك فيه ؛فلو فسخت لعاد هلا البضع بكماله ،له من البضع بقسطه
قبل الوليمة املختار يف اإلعسار  :وقال السبكي يف شرح املنهاج. (2)واعتمده يف املهمات

فيثبت هلا اخليار  :قال .وهو خيتار يف كله عدم الفسخ مطلقا   ،أنه كاإلعسار بكله ،ببعضه
ومن يثبت هلا  :قال يف التحرير. (3)انتهى ،البن الرفعة وال يثبت عندي وفاقا   ،على املذهب

وخيرج  ،اجلميع :واملراد ،واحلاوي للعهد ،جيعل الالم يف املنهاج ،الفسخ بكله دون بعضه
 .(4)ابلعقد على األظهر ألهنا ال تستحق مهرا   ؛فال خيار هلا قبل الفرض ،بذلك املفوضة

املنصوص أن هذه  قوله: وال فسخ حىت يثبت عند قاض إعساره فيفسخه أو إبذن هلا فيه
 ،أهنا ال تستقل ابلفسخ والصحيح املنصوص أيضا   ،الفرقة فسخ ال ينقص هبا عدد الطالق

خيري القاضي بني الفسخ  ،فإذا ثبت اإلعسار ،بل يرفع إىل القاضي ليثبت إعساره عنده
. (6)يستقل ابلفسخ بعد ثبوت اإلعسار ب[/310]:وقيل. (5)وبني اإلذن هلا فيه ،بنفسه

 .(7)لفسخابوال حمكم فالوجه إثبات االستقالل  ،فإن مل يكن يف الناحية قاض :قال الغزايل
ألنه قد  ؛أي ليتحقق عجزه واألظهر إمهاله ثالثة أايم ،تنجز الفسخ :قوله: مث يف قول

 (9)وتبعه الغزايل ،فرض الفوراين :قال الزركشي. (8)لعوارض مث يزول ؛وجه النفقة ،يتعسر عليه
 ،إذ شبهوه إبمهال املرتد ،وكالم األكثرين مصرح أبنه ال يشرتط ،اخلالف فيما إذا استمهل



 (.2/427فتاوى ابن الصالح ) (1)
 (.8/95املهمات ) (2)
 (.2/887انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 املصدر السابق. (4)
 (.9/76(، الروضة )10/55(، العزيز شرح الوجيز )11/225(، البيان )6/358التهذيب ) (5)
 (.9/76(، الروضة )10/55العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.8/273(. وانظر: النجم الوهاج )6/224الوسيط ) (7)
 (.6/119(، بداية احملتاج )10/57(، العزيز شرح الوجيز )6/358وقيل: هلا املبادرة. التهذيب ) (8)
 (.6/255الوسيط ) (9)
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أو  ،اإلمهال مبا إذا كان على وثيقة من مال له (1)وخص اإلمام ،وهو ال يتقيد ابستمهاله
 .(2)أو قدر كسب ،استغالل وقف

إال أن  ،أي وال ْيهل إىل بياض النهار ليتحقق اإلعسار قوله: وهلا الفسخ صبيحة الرابع
أخذه عما  :وليس هلا أن تقول ،ملا مضى ،فإن سلمها مل جيز الفسخ ،الرابع تهيسلم نفق

 .(3)ألن االعتبار يف األداء بقصد املؤدى ؛مضى
وتفسخ  ،أي فتصرب يوما   قوله: ولو مضى يومان بال نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع ثبت

 ؛أي مهلة ثالثة أايم تستأنف :وقيل .(4)لئال تتضرر بطول مدة االستئناف ؛يف الذي يليه
 .(5)ول قد زالألن العجز األ

أي وليس له منعها على  لتحصيل النفقة ؛أي هنارا   املهلة: وهلا اخلروج زمن (6)[قوله]
ألنه إذا مل  ؛أو كسب يف بيتها أم ال ،أي سواء قدرت على اإلنفاق من ماهلا ،الصحيح

 .(7)يوف ما عليه ال ْيلك احلجر
 (11)وأصلها ،(10)حكاه يف الروضة ،(9)أي إىل منزل الزوج : وعليها الرجوع ليال  (8)[قوله]

قال . (12)هلا املنع :وقال البغوي. ليس هلا منعه من االستمتاع :وأنه قال ،فقط عن الروايين



 (.15/472هناية املطلب ) (1)
 (. 796سني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن ح (2)
 (.9/77(، الروضة )10/59(، العزيز شرح الوجيز )6/255الوسيط ) (3)
 (.10/59(، العزيز شرح الوجيز )11/225(، البيان )6/259الداركي. التهذيب ) قال وبه (4)
 (. 10/59وكره القاضي الروايين. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 سقط من )ب(. (6)
 (.8/275(، النجم الوهاج )10/59(، العزيز شرح الوجيز )11/460وقيل: له املنع. احلاوي ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
 (.380وجزم فيه يف احملرر ص ) (9)
 (.9/78الروضة ) (10)
 (.10/59العزيز شرح الوجيز ) (11)
 (.6/359التهذيب ) (12)
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. (1)وال يثبت يف ذمته،وحىت فال تستحق نفقة مدة االمتناع  ،وهو أقرب :يف أصل الروضة
 ،(3)لكن صرح املاوردي ،(2)ختصيص هذا بزمن املهلة كالم الرافعي يومهه :قال الزركشي

وهو  ،على إعساره ،وما بعدها إذا رضيت ابملقام معه ،أنه ال فرق بني مدة اإلمهال والروايين
 .(4)املتجه

أي بعد الرضى  قوله: ولو رضيت إبعساره أو نكحته عاملة إبعساره فلها الفسخ بعده
 ،فرضاها ابآليت إسقاط للشيء قبل ثبوته ،ألن الضرر يتجدد كل يوم ؛والعلم يف الصورتني

وال بد من  ،(5)حكاه يف الكفاية ،صرح به البندنيجي ،ى فال خيار هلا فيهأما يوم الرض
وإذا اختارت املقام معه مل يلزمها التمكني من  ،على قولنا إنه ْيهل ،جتديد اإلمهال

ثبت يف ذمته ما جيب على  ،فإن مل ْينع نفسها منه ،من املنزل (6)وهلا اخلروج ،االستمتاع
وخروجها ابلنهار لالكتساب يوجب نقصان ما يثبت يف  ،واألدم ،املعسر من الطعام

 .(7)ذمته
 ،ألن الضرر ال يتجدد ؛أي فال تفسخ بعده قوله: ولو رضيت إبعساره ابملهر فال

وهو املصحح يف  ،مل تفسخ ،ويفهم أهنا لو نكحته عاملة إبعساره ابملهر ،واحلاصل مرضي به
يعين ثبوت  ،ومقابله عن اجلديد ،ونقل عن القدمي :قال يف الكفاية. (9)والروضة ،(8)الشرح



 (.9/78الروضة ) (1)
 (.10/60العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.11/460احلاوي ) (3)
 (. 800السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.15/231كفاية النبيه )  (5)
 أ[-374] (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/78(، الروضة )10/59العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.6/120(، بداية احملتاج )800حسني ص )الطالب: لقمان احلكيم بن 
 (.10/60العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.9/79الروضة ) (9)
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 .(3)قضيته يعين كالم املنهاج ثبوت الفسخ :وقال الزركشي .(2)وجزم به املاوردي ،(1)الفسخ
  ،أي وإن كانت املصلحة تقتضيه قوله: وال فسخ لويل صغري وجمنونة إبعسار مبهر ونفقة

 :قال يف التتمة .(4)ل حتت الواليةألن ذلك ال يدخ ؛واجملنون ،كما ال يطلق على الصغري
أو بعده  ،ألنه إن فسخ قبل الدخول سقط بعض املهر ؛وألنه يف الصداق ال مصلحة فيه

 .(5)فق النفقةو ويبطل به  ،كما كان  ،فاملهر يف ذمته
كما لو كانتا   ،فينفق من عليه نفقتهما ،فإن مل يكن ،واجملنونة من ماهلما ،وينفق على الصغرية

إذا ثبت هلا  ،وليس للويل اعرتاض على البالغة ،تطالب به الزوج وتصري نفقتهما دينا   ،خليتني
 .(6)واجملنونة ليس لالحرتاز عنها ،فذكر املصنف الصغرية ،حق الفسخ

قال احلناطي يف  .هنتأي كما يفسخ جببه وع قوله: ولو أعسر زوج أمة ابلنفقة فلها الفسخ
رضيت فال فسخ فإن  .(7)حينئذفال خيار هلا  ،ن مالهال أن ينفق السيد عليها م :فتاويه

ألن النفقة  ؛أو جمنونة على األصح ،إذا كانت صغرية ،كذا ال فسخ لهو للسيد يف األصح 
تفسخ يف  :وقيل. (8)ألهنا ال متلك فتكون الفسخ هلا ؛مث يتلقاها السيد ،يف األصل لألمة
. (9)فإنه ال اعتبار بقوهلما ،إجلاؤمها إىل الفسخوال ْيكن  ،ألن النفقة تلزمه ؛الصغرية واجملنونة



 (.15/231كفاية النبيه )  (1)
 (.11/463احلاوي ) (2)
 (. 802السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
(، بداية احملتاج 10/61(، العزيز شرح الوجيز )11/225(، البيان )6/226الوسيط ) (4)

(6/121.) 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: 10/62انظر: العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 803لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/79الروضة ) (6)
(، 308نفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب ال (7)

 (.5/182مغين احملتاج )
 (.7/217(، هناية احملتاج )10/62العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.  6/120(، بداية احملتاج )8/277(، النجم الوهاج )9/79الروضة ) (9)
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ال  ،ألنه حمض حقه ؛وأثبتنا الفسخ فهو للسيد ،فإنه لو أعسر به ،واحرتز ابلنفقة عن املهر
 .(1)وال ضرر عليها يف فواته ،تعلق لألمة به

يعين وعلى  افسخي أو جوعي :ويقول ،أبن ال ينفق عليها يلجئها إليهقوله: وله أن 
 .(2)أو اصربي على اجلوع ،افسخي :بل يقول ،األصح يف البالغة على السيد نفقتها

 ،أي دين املنفق لزمه نفقة الوالد وإن عال والولد وإن سفل وإن اختلف دينهمات: فصل
 ،ال يلزم املسلم نفقة الكافر :وقيل. (3)وابلعكس ،فيجب للمسلم على الكافر ،واملنفق عليه

ُهَما﴿ودليله لألبوين قوله تعاىل:  ،(4)وغريه ،ومنه يعلم أنه ال فرق بني الوارث  يف  َوَصاِحب ْ
نْ َيا لوجود  ؛وغريه ،كما أحلقوا يف العتق  ،واجلدات ملحقون هبما ،واألجداد ،(5)﴾َمْعُروف ا الدُّ

 ،ودليله لألوالد على األب .وأخل به املصنف ،(6)وصرح يف احملرر ابلوجوب لألم،  البعضية
 ،أوجب أجرة رضاع الولد كفاية ملؤنته ،(7)﴾ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَِإنْ ﴿قوله تعاىل: 

فكانت أوىل منه  ،وتعصيبة األب مظنونة ،فألن تعصيبها حمققة ؛وأما وجوهبا على األم
 ،ال يعترب فيه التعصيب ،حملضةفألنه حق وجب ابلقرابة ا ؛وأما على أابئها ،ابلوجوب

  ،والفروع سائر األقارب ،وال يلحق ابألصول. (8)ال يلزم األم :وقيل. فشملهم كالعتق ابمللك
 .(9)وأوالدهم ،والعمة واخلالة ،والعم واخلال ،كاألخ واألخت



قات، حتقيق الطالب: لقمان (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النف10/62العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.5/182(، مغين احملتاج )804احلكيم بن حسني ص )

 (.6/120(، بداية احملتاج )8/277(، النجم الوهاج )11/226البيان ) (2)
 (.8/278(، النجم الوهاج )10/65(، العزيز شرح الوجيز )6/367التهذيب ) (3)
 (.6/120(، بداية احملتاج )9/83قال النووي: وهو قول شاذ. الروضة ) (4)
 (.15سورة لقمان آية رقم ) (5)
 (.380احملرر ص ) (6)
 (.6سورة الطالق آية رقم ) (7)
 (.8/279(، النجم الوهاج )9/83حكاه ابن كج، وهو قول شاذ. الروضة ) (8)
 (.9/83(، الروضة )10/66العزيز شرح الوجيز ) (9)
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ال جتب نفقة األقارب على العبد وال على املكاتب إال أن يكون له ولد من أمته : تنبيه
أصحهما عند املصنف هنا : ويف وجوب نفقة املكاتب على ولده احلر وجهان .نفقتهفتجب 

هل تلزمه نفقة قريبه كاملة أو نصفها أوال يلزمه  ومن نصفه حر إذا ملك ماال   ،عدم الوجوب
وجوب نفقة املبعض احملتاج على  وصحح أيضا   ،شيء فيه خالف وصحح املصنف األول

 .(1)قريبه بقدر ما فيه من احلرية
فإن مل يفضل  ،أي وليلته ط يسار املنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله يف يومهبشر قوله: 
 ،فإن فضل شيء فألهلك ،)ابدأ بنفسك فتصدق عليها): لقوله  ؛فال شيء عليه ،شيء

وهو صريح يف تقدمي  ،(2)( رواه مسلم(أ[ فلذي قرابتك/311عن أهلك شيء ]فإن فضل 
وهلذا خص الرافعي اإلطالق يف العيال  ،وهو الصحيح ،نفقة الزوجة على القريب

وليلته  ،و أصلها يومه ،ويف الروضة ،(4)للمحرر واقتصر املصنف على اليوم تبعا   ،(3)ابلزوجة
قضيته أنه ال يشرتط كونه  :قال الزركشي. (5)واملراد الغداء والعشاء ،اليت تلي يومه :أي

بوجوب نفقة  ،وقد صرح األصحاب يف ابب التفليس ،عن قدر ما عليه من الدين فاضال  
وهو  ،ما يوهم خالفه ،ووقع يف كالم الرافعي يف أول قسم الصدقات ،القريب مع الديون

 ،وامللبس ،واملسكن ،بل يعم الوجبات املطعم ،وال خيتص به ،واقتصر على القوت ،مردود
 .(6)صرح به القاضي احلسني ،وما حيتاج إليه



 (.9/96الروضة ) (1)
(، كتاب الزكاة، ابب االبتداء ابلنفقة لنفسه مث ألهله مث لقرابته، حديث 2/692أخرجه مسلم ) (2)

 (.997رقم )
(. 10/66شرح الوجيز ) العيال. العزيز أطلق وإمنا. ابلزوجة ذلك الرافعي ختصيص على أقف مل (3)

 .(11/488) احلاوي يف املاوردي: الزوجة على نصَّ  وِمن
 (.380احملرر ص ) (4)
 (.9/83(، الروضة )10/66العزيز شرح الوجيز ) (5)
-812السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)

813 .) 
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 ،ألنه حق مايل ال بدل له ؛وغريه ،أي من عقاره ويباع فيها ما يباع يف الدين: (1)[قوله]
. جزء بقدر احلاجة ،أحدمها يباع كل يوم ،ويف كيفية بيع العقار وجهان ،(2)فأشبه الدين

كما    ،(4)واخلادم ،ال يباع املسكن :وقيل .(3)يقرتض إىل أن جيمع ما يسهل البيع له :والثاين
 .(5)وهو قوي :قال الزركشي .وكالم القاضي احلسني يقتضيه ،قيل به يف الدين

ألنه يلزمه إحياء نفسه  ؛أي الكسب لنفقة القريب قوله: ويلزم كسواب كسبها يف األصح
. لقضاء الديون ؛كما ال يكلف الكسب  ،ال :والثاين. (6)فكذلك إحياء بعضه ،ابلكسب

 اخلالف مبا إذا كان املنفق عليه عاجزا   (8)وخص اإلمام، (7)يكلف للولد دون الوالد :والثالث
وإذا أوجبنا  ،واحدا   لنفقته وجها   ،فإن قدر مل جيب على قريبه الكسب ،عن الكسب

كما   ،وال جيرب على اكتساب الزايدة إن قدر ،االكتساب فهو نفقة املعسرين بال خالف
 .(9)اقتضاه كالم اإلمام والغزايل

 .(10)أو خبالفه ،زمنا   صغريا   ء كان جمنوان  أي سوا قوله: وال جيب ملالك كفايته
 .(11)أي إذا كان يغنيه كسبه قوله: وال مكتسبها



 سقط من )ب(. (1)
 (.6/123( بداية احملتاج )10/67(، العزيز شرح الوجيز )6/378التهذيب ) (2)
 (.9/84(، الروضة )10/67العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ب[-374] (4)
 (. 814السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (5)
 (.9/84األكثرون. الروضة ) قطع وبه الصحيح وهو (6)
 (.6/123(، بداية احملتاج )8/281(، النجم الوهاج )9/84الروضة ) (7)
 (.15/512هناية املطلب ) (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 6/230(، الوسيط )15/512هناية املطلب ) (9)

 (.816الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.10/61(، العزيز شرح الوجيز )6/230(، الوسيط )6/378التهذيب ) (10)
 (.6/124(، بداية احملتاج )8/282)(، النجم الوهاج 10/61العزيز شرح الوجيز ) (11)
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فإذا بلغ  ،أي لعجزه أو جمنون   أو صغريا   قوله: وجيب لفقري غري مكتسب إن كان زمنا  
وينفق  ،فللويل أن حيمله عليه ،أو حيمل على الكسب ،ْيكن أن يعلم حرفة الصغري حدا  

فعلى القريب  ،أو ترك االكتساب يف بعض األايم ،لكن لو هرب عن احلرفة ،عليه من كسبه
والعمى كما جزم  ،ويف معىن الزمن العاجز ابملرض. (1)وكذا لو كان ال يليق به احلرفة ،نفقته

  .(2)به يف الشرح الصغري
الثالث أظهر وهللا  :قلت ألصل ال فرع. :والثالث ،جيب :قوله: وإال فأقوال أحسنها

مع القدرة  ،لكنه ال يكتسب ،وال يف اخللقة ،يعين وإن مل يكن به نقص يف احلكم مأعل
وقال . (3)ألن هللا تعاىل أمر مبصاحبتهما ابملعروف ؛لألصل دون الفرع ؛فاألظهر وجوهبا

. (4)املنع مطلقا   :وحكاه البويطي ،الذي يقتضيه نصوص الشافعي رضي هللا عنه :الزركشي
 .(5)القول اجلديدوقال املاوردي إنه 
ويتمكن به من  ،فيعطى من الطعام ما يستقل به ،(7)أي حلديث هند (6)قوله: وهي كفاية

وال ينتهي به إىل حد  ،وال يقتصر على سد الرمق ،وذلك ال حيصل أبقل من مد ،التصرف



 (.5/186(، مغين احملتاج )6/124(، بداية احملتاج )10/68العزيز شرح الوجيز ) (1)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (2)

(817 .) 
كلفه. احلاوي   غريه حيمل أن يستغين االكتساب على بقدرته ألنه مطلق ا؛ والثاين: املنع (3)

 (. 10/68(، العزيز شرح الوجيز )11/478)
 (. 818السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (4)
 (.11/488احلاوي ) (5)
 حيصل ال وذلك اجلوع، أمل ويدفع والرتدُّد للتصرُّف به ما يستقلُّ : ابلكفاية قال الزركشي: ))واملراد (6)

املدِّ((. السراج الوهاج للزركشي،   بنصف تقديره وْيكن. املعسر زوجة نفقة وذلك هو مدّ ، من أبقلَّ 
 (. 820كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

(، كتاب 7/65هلند: ))خذي ما يكفيك وولدك ابملعروف((. أخرجه البخاري ) قوله  (7)
ابملعروف، حديث  وولدها يكفيها ما علمه بغري أتخذ أن فللمرأة الرجل ينفق مل النفقات، ابب إذا

 (.5364رقم )
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وجيب  ،نفقة الزوجة (2)[بقدر]يتقدر  :وقيل. (1)وال يشرتط انتهاؤه إىل حد الضرورة ،الشبع
 .(3)واإلخدام إذا احتاج ،والسكىن ،والكسوة ،له األدم

أي سواء تعدى   صري دينا  توال أي تسقط نفقة القريب مبضي الزمان  قوله: وتسقط بفواهتا
 .(4)ألهنا مواساة ال جيب فيها التمليك ؛أم ال ،ابالمتناع من اإلنفاق

وتبعه  ،(5)كذا استثناه الغزايل  قوله: إال بفرض قاض أو إذنه يف افرتاض لغيبة أو منع
أهنا ال تثبت  :والثاين. أحدها هذا ،يف املسألة ثالثة آراء :قال بعضهم ،(6)الرافعي واملصنف

 (9)والنهاية ،(8)والتنبيه ،(7)وهو ظاهر كالم املهذب ،ال ابلفرض وال بغريه ،يف الذمة
 ،وهو ما صرح به البغوي ،ال الفرض ،أهنا تثبت يف االفرتاض :والثالث. (10)وغريها

فإنه  ،احلصر فيما ذكره ِمنوع :وقال الزركشي. (12)وغريهم ،واجليلي ،واملتويل ،(11)والروايين
وإن مل  ،وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته ،واستقرضت األم عليه ،إن مل يكن هناك حاكم



 (.8/283(، النجم الوهاج )10/69(، العزيز شرح الوجيز )6/232الوسيط ) (1)
 سقط من )ب(. (2)
 (.10/69وحكي عن ابن خريان. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.5/186(، مغين احملتاج )6/124(، بداية احملتاج )8/283النجم الوهاج ) (4)
 (.6/232الوسيط ) (5)
 (.9/85(، الروضة )10/70العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/163املهذب ) (7)
 (.210التنبيه ص ) (8)
 (.15/464هناية املطلب ) (9)
 (.11/262(، البيان )11/493احلاوي ) (10)
 (.6/387التهذيب ) (11)
والقاضي أبو الطيب، وابن قاص، واجلرجاين، وأبو حامت،و الشيخ أبو إسحاق، والبندنيجي،  (12)

وغريهم. السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص 
 (. 8/284(، النجم الوهاج )824)
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  ،(1)ستقاللترجيح أنه ليس هلا اال ،واقتضى كالم الرافعي يف زكاة الفطر ،يشهد فوجهان
وبعد  ،اإلحلاق نفقته عليهما :فقيل ،أنه لو تداعى اثنان جمهوال (2)وذكر يف آخر الدعاوي

 ؛وإن كانت نفقة قريب ،وال تسقط عنه ،يرجع اآلخر على من أحلق به ،اإلحلاق أبحدمها
 .(3)ألهنما إمنا ينفقان إبذن احلاكم

وهلا أن أتخذ عليه  ،وال يشتد بنيته إال به ،ألنه ال يقوى ؛قوله: وعليها إرضاع ولدها اللباء
كما يلزم بدل الطعام للمضطر   ،ملا أفهمه إطالقه خالفا   ،وإن كان ملثله أجرة ،األجرة
 :قال اجلوهري. مهموز مقصور :واللباء ،(5)ألنه متعني عليها ؛ال أجرة هلا :وقيل .(4)ببدله

 .(6)يف النتاج أول اللنب ،وفتح العني ،واللباء على فعل بكسر الفاء
أي  إن مل يوجد إال هي أو أجنبية وجب إرضاعهأي بعد إرضاعه اللباء  قوله: مث بعده

وهل جيب هلا النفقة مع  ،وهلا األجرة ،ألنه من فروض الكفاايت ؛عليها إبقاء للولد
والبسيط أنه جيب عليه إن  ،(8)واحلاوي ،الذي يف تعليق القاضي :قال يف املطلب. (7)األجرة

مث ال نفقة  :إذ قال يف األم يف كتاب العدد ،وهو مصادم للنص. يكفيها النفقة مدة الرضاع
 ،ال نفقة انتهى ،مثله من الرضاع أجرا   ،إال أن ترضع فيعطيها أجرة ،عليه بعد وضعها احلمل

 .(9)قاله الزركشي ،إال اليت يف العصمة ،وكان هذا يف البائن



 (.3/149العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.13/302العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (. 826السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
 (. 8/285(، النجم الوهاج )10/73العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/127(، بداية احملتاج )2/895حترير الفتاوى ) (5)
 (.1/70الصحاح ) (6)
 (.6/127(، بداية احملتاج )8/285النجم الوهاج ) (7)
 (.11/495احلاوي ) (8)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (9)

(827 .) 
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 ،أو ابئنة ،أي سواء كانت يف نكاح األب ،يف األصح ما مل جيرب األم اتوإن وجدقوله: 
 َفَسرُتِْضعُ  تَ َعاَسْرمتُْ  َوِإنْ  ﴿لقوله تعاىل:  ؛أو ال ،وسواء كانت ِمن ترضع مثلها الولد يف العادة

 .(2)وإذا امتنعت فقد حصل التعاسر، (1)﴾ُأْخَرى َلهُ 
ألنه  ؛وهي منكوحة أبيه فله منعها يف األصحأي األم يف إرضاع ابنها  قوله: فإن رغبت

قلت: األصح ليس له  .(3)لكن يكره له املنع ،ليستحق االستمتاع هبا يف وقت اإلرضاع
وعلى  ،(4)ولبنها أصلح له ،ألهنا أشفق من األجنبية ؛وصححه األكثرون وهللا أعلم ،منعها

ألن قدر النفقة ال خيتلف حبال  ؛فاألصح أنه ال تزاد نفقتها لإلرضاع ،هذا إذا مل تطلب أجرة
جواز  (7)وإن طلبت أجرة فاألصح ،(6)ومال الرافعي إىل القول ابلزايدة ،(5)وحاجتها ،املرأة

فلها مع  ،وال ينقصه ،ب[ ال ْينع من االستمتاع/311فإن كان اإلرضاع ] ،استئجارها
التقييد مبنكوحة األب  :وقال الزركشي. (8)وإال فال نفقة ذكره البغوي وغريه ،األجرة النفقة

وإن  ،وليس كذلك فإهنا إن ترغب مل يكن له انتزاعه منها ،يوهم أنه له املنع من البائن قطعا  
 .(9)إذا توافقا وطلبت األجرة ،طلبت أجرة فهي كاليت يف نكاحه



 (.6سورة الطالق آية رقم ) (1)
 (.5/186مغين احملتاج ) (2)
 (.9/88(، الروضة )3/168املهذب ) (3)
 الدارمي، به وقطع احللية، يف والروايين البغوي، صححه وِمن أصح، األول: قال النووي: ))قلت (4)

((. .أعلم وهللا. واجلرجاين التنبيه، وصاحب والفوراين، واحملاملي، اجملرد، يف الطيب أبو والقاضي
 (.11/265البيان )(، 11/496(. وانظر: احلاوي )9/88الروضة )

 (. 6/388وعليه أكثر األصحاب. التهذيب ) (5)
 (.10/74واإلصطخري. العزيز شرح الوجيز ) إسحاق أبو قال وبه (6)
 أ[-375] (7)
 (.6/388التهذيب ) (8)
 (. 829السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
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وهلا حق  ،ألهنا أشفق ؛لبت أجرة مثل أجيبتوطأي على أن األم ترضعه  قوله: فإن اتفقا
وصرح يف احملرر  ،(1)وسكت عن املفارقة ،هذا يف املنكوحة ،فتقدم على األجنبية ،احلضانة
 .(2)وطلبت أجرة ،أو مل يكن يف نكاحه ،فإن توافقا عليه :فقال ،ابلتسوية

أجنبية  ربعتإن تكذا أي طلبت فوق أجرة املثل فال جتاب لتعاسرها و قوله: أو فوقها فال
 َأنْ  أََرْدمتُْ  َوِإنْ  ﴿لقوله تعاىل:  ؛أي أبقل من أجرة املثلأو رضيت أبقل يف األظهر 

 ،هلا جتاب نظرا   :والثاين. (4)وقطع به بعضهم ،(3)﴾َعَلْيُكمْ  ُجنَاحَ  َفاَل  َأْواَلدَُكمْ  َتْسرَتِْضُعوا
فإن مل  ،فهي يف مال الطفل ،وحيث وجبت األجرة ،ولبنها له أوفق ،ألهنا أشفق ؛وللطفل

 .(5)فعلى األب كالنفقة ،يكن له مال
 ،فإن استواي يف القرب ،يعين إذا اجتمع اثنان من األوالد قوله: ومن استوى فرعاه انفقا

أو  ،سواء استواي يف اليسار ،فالنفقة عليهما ابلسوية ،والذكورة واألنوثة ،والوراثة أو عدمها
ألن علة إجياب  ؛واآلخر بكسب ،أو أحدمها مبال ،أو الكسب ،وسواء أيسر ابملال ،تفاوَت

اقرتض  ،فإن مل يكن له مال ،أخذ قسطه من ماله ،فإن كان أحدمها غائبا   ،النفقة تشملهم
 .(6)عليه



 (.8/287(، النجم الوهاج )9/89(، الروضة )10/75جيز )العزيز شرح الو  (1)
 (.381احملرر ص ) (2)
 (.233سورة البقرة آية رقم ) (3)
 (.10/75منهم ابن سريج، وابن أيب هريرة، والروايين، واإلصطخري. وغريهم. العزيز شرح الوجيز ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 10/75وصححه اجلرجاين. العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 832حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(، النجم الوهاج 9/90(، الروضة )10/76(، العزيز شرح الوجيز )6/389التهذيب ) (6)

(8/288.) 
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صح الطرق النظر اىل أف ،يعين فإن اختلفا يف شيء من ذلك قوله: وإال فاألصح أقرهبما
 ،أو غريه سواء كان واراث   ،لنفقة عليهابن أحدمها أقرب فإن كا ،نه أوىل ابالعتبارأل ؛القرب

 .(1)أو انثى ذكرا  
ابإلرث مث القرب والواراثن يستواين أم  :والثاين ،رث يف األصحاستواي فباإل فإن :قوله

األقرب يف احملرر التقدمي  ،فاألصح يف املنهاج ،إذا استواي يف القرب توزع حبسبه وجهان
أو يوزع  ،وإن قدمناه فكاان وارثني فهل يستواين يف قدر النفقة ،(2)لقوة قرابته ؛ابإلرث

رجحا فيما إذا اجتمع  (4)واملصنف ،(3)لكن الرافعي ،بال ترجيح ،حبسب اإلرث وجهان
وكذا  ،حبسب اإلرث إنه جيعل أثالاث   ،على التوزيع عليهما تفريعا   ،كبريواحملتاج   ،وأمه ،أبوه

 ،(5)قاله يف التحرير ،مشى عليه احلاوي
إىل  أن النظر أوال   :أن الطريق الثاين :يعين والثاين ابإلرث مث القرب :وقول املصنف هنا

وإن كان غري الوارث  ،فالنفقة على الوارث ،دون اآلخر فإن كان أحدمها واراث   ،اإلرث
 رب أيضا  فإن استواي يف الق ،فإن استواي فيه قدم ابلقرب ،ألن اإلرث دليل القوة ؛أقرب

 .(6)أو يوزع حبسب اإلرث فيه الوجهان ،وهل يستواين ،فالنفقة عليهما
كان أو   فالنفقة عليه قريبا   فإن كان أحدمها ذكرا   ،أن النظر إىل الذكورة :والطريق الثالث

 .(7)ألنه أقوى وأقدر على الكسب ؛كان أو غري وارث  واراث   ،بعيدا  



(، الروضة 10/76(، العزيز شرح الوجيز )381)وقيل: االعتبار ابإلرث مث القرب. احملرر ص  (1)
 (.8/288(، النجم الوهاج )9/90)

 (.381احملرر ص ) (2)
 (.10/77العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/90الروضة ) (4)
 (.2/896حترير الفتاوى ) (5)
 (.91-9/90(، الروضة )10/76العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.5/189(، مغين احملتاج )6/127) (، بداية احملتاج8/289النجم الوهاج ) (7)
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وإن اعتربان  ،أو أصل اإلرث ،سواء اعتربان ابلقرب ،النفقة عليهما :ابن وبنت :األمثلة
وهو اختيار  ،وإن اعتربان الذكورة فعلى االبن فقط ،فهي عليهما أثالاث ،مقدار اإلرث

وعليهما ابلسوية إن اعتربان  ،هي على البنت إن اعتربان القرب :بنت وابن ابن  .(1)العراقيني
هي  :بنت وبنت ابن. (2)وعلى ابن االبن إن اعتربان الذكورة وهذا اختيار العراقيني ،ابإلرث

هي على  :بنت وابن بنت .(3)وعليهما إن اعتربان االرث ،على البنت إن اعتربان القرب
ابن ابن وابن . (5)لى ابن البنت إن اعتربان الذكورةوع ،(4)[اإلرث وأ]البنت إن اعتربان القرب 

 .(6)وعلى األول إن اعتربان اإلرث ،إن اكتفينا ابلقرب عليهما :بنت
أشار إىل أن األب واألم إذا  عليهما لبالغ :وقيل ،قوله: ومن له أبوان فعلى األب

 َلُكمْ  أَْرَضْعنَ  فَِإنْ  ﴿لقوله تعاىل:  ؛فالنفقة على األب قطعا   ،والولد صغري حمتاج ،اجتمعا
ملا كان يف  استصحااب   ،فالصحيح أهنا على األب ،وإن كان كبريا   ،(7)﴾ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ 
وإن اجتمعت . (10)عليهما نصفني :والثالث .(9)كاإلرث  عليهما أثالاث   :والثاين. (8)الصغر

 .(11)ألن له والية ووالدة ؛فالصحيح أهنا على اجلد ،وواحد من أابء األب ،األم



 (.9/90(، الروضة )10/78العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.9/90(، الروضة )10/78العزيز شرح الوجيز ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 9/90الروضة ) (3)

 (. 5/189(، مغين احملتاج )836حسني ص )
 خة أ )واإلرث( وما أثبته من ب وهو الصواب.يف نس (4)
 (.5/189مغين احملتاج ) (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/90(، الروضة )10/78العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (. 835الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.6سورة الطالق آية رقم ) (7)
 (.9/92(، الروضة )10/79وصححه الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.10/79وينسب إىل القفال. العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.9/92(، الروضة )10/79العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.9/92نصفني. الروضة ) عليهما: والرابع أثالاث، عليهما: والثالث األم، على: والثاين (11)
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اإلرث  :وقيل ،فاألقرب وإال فبالقربقوله: أو أجداد وجدات إن أدىل بعضهم ببعض 
فإن كان أحدمها  ،واجلدات ،يعين إذا اجتمع للمحتاج اثنان من األجداد بوالية املال :وقيل

فأرجح األوجه  ،وإن مل يدل بعضهم ببعض ،دون البعيد ،فالنفقة على األقرب ،يديل ابآلخر
 .(1)اعتبار القرب

وإن اعتربان اإلرث  ،إن اكتفينا ابلقرب سوينا بينهما :اجتمع أبو األب وأبو األم األمثلة:
إن اعتربان القرب أو اإلرث سوينا  :أم أب وأم أم .الوالية فالنفقة على أيب األب (2)[أو]

إن  :أبو األم وأم األب .ابلويل أو بذكر فهي على أم األب وإن اعتربان اإلدالء ،بينهما
 .(3)واإلدالء ابلويل فعلى أم األبن اعتربان اإلرث إو  ،اعتربان القرب سوينا

 ،يعين إذا كان للمحتاج أب قوله: ومن له أصل وفرع ففي األصح على الفرع وإن بعد
على  :والثاين. (4)وألنه أوىل ابلقيام بشأن أبيه ،ألن عصوبته أقوى ؛وابن فالنفقة على االبن

: طريقان (7)م وابنويف أ. (6)عليهما :والثالث. (5)مبا كان يف الصغر األب استصحااب  
وجيراين  ،عن حتمل املؤن اإلانثلضعف  ؛القطع بتقدمي االبن :والثاين .طرد األوجه :أحدمها



 (.8/289(، النجم الوهاج )10/80(، العزيز شرح الوجيز )6/235) الوسيط (1)
 يف )ب(: و. (2)
 (.6/128(، بداية احملتاج )9/92(، الروضة )381احملرر ص ) (3)
التلخيص، ورجحه الرافعي والنووي. العزيز شرح  صاحب اختيار وهو الروايين، وبه قال القاضي (4)

 (.9/93(، الروضة )10/81الوجيز )
 (.10/81احلسني. العزيز شرح الوجيز ) هللا عبد أيب اختيار عن هذا وحيكى (5)
(، السراج الوهاج للزركشي،  9/93(، الروضة )10/81وصححه الفارقي. العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.841كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 ب[-375] (7)
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ما  ،األصح أنه ال نفقة على األصول :وقال البغوي. (1)وابن ابن ،بو وابن ويف أ ،يف جد
 .(2)كان أو أنثى  ذكرا   ،كان أو بعيدا    قريبا   ،دام يوجد واحد من الفروع

إذا اجتمع حمتاجون  ب وقيل الوارث وقيل الويلقر أو حمتاجون تقدم زوجته مث األ :قوله
وان مل يفضل عن   ،فعليه نفقة اجلميع ،أو كسبه بنفقتهم ،فإن وىف ماله ،ِمن تلزمه نفقتهم

فإهنا ال  ،ألن نفقتها آكد ؛قدم نفقة الزوجة على نفقة األقارب ،كفاية نفسه إال نفقة واحد
أو الوارث  ،هل تصرف الفاضل إىل األقرب ،ويف األقارب األوجه. (3)انتسقط ْيضي الزم

 .(4)أو الويل
ن كان عجز أب فإن اختص أحدمها مبزيد ،اماثنان أو ثنتان تصرف املوجود إليه: األمثلة
ابن  .يقدم البنت لضعفها :وقيل ،الصحيح أهنما كاالثنني :ابن وبنت. قدم أو ضعيفا   مريضا  

ويشبه أن جيعال   ،لضعفها وعصوبة أبيها ؛ذكر الروايين أن بنت االبن تقدم :بنت وبنت ابن
 ؛واالبن ،تقدمي األب :واألصح ،مها سواء :قيل :أب وجد أو ابن وابن ابن. كاالبن والبنت

 .(6)أ[ ففي التهذيب أنه تقدم/312] فإن كان األبعد زمنا   ،(5)لزايدة القرب
 



 (.9/93روضة )(، ال10/82العزيز شرح الوجيز ) (1)
(، الروضة 10/82مل أقف عليه يف التهذيب، وذكره الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز ) (2)

(9/93.) 
 (.  8/291(، النجم الوهاج )10/82(، العزيز شرح الوجيز )15/538هناية املطلب ) (3)
ا ))أجداد قوله يف سبقت قد األوجه هذه أنَّ  قال الزركشي: ))واعلمْ  (4)  ))على: قال ولو ت((،وجدَّ

للتكرار((. السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق  دفعا   أحسن لكان اخلالف((،
 (. 843الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )

 (.9/94(، الروضة )11/261البيان ) (5)
 (.6/385التهذيب ) (6)
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وأهدى  ،ألهنن أشفق ؛حفظ من ال يستقل وتربيته واإلنث أليق هبا (1)احلضانة: فصل
ألهنا  ؛وهو اجلنب ،وهي مأخوذة من احلضن بكسر احلاء ،وأصرب على القيام هبا ،إىل الرتبية

ومؤنة  ،واجملنون ،أو فاقده ،وقليل التمييز ،وعبارته تشمل الطفل ،(2)تضمه إىل حضنها
ليس لألم طلب األجرة  :وقيل .(3)كالنفقة  ،ب الكفايةألهنا من أسبا ؛احلضانة على األب

 .(4)بعد الفطام
فالولد معها يكفيان  ،ابقية بني الوالدين (5)[الزوجية]م أنه إذا كانت لأع قوله: وأوالهن أم

حني أراد  لقوله  ؛(6)فإن حصلت فرقة فاحلضانة لألم ،وهذه ابحلضانة ،هذا ابلنفقة ،أمره
 .(7)رواه أبو داود ((حق به ما مل تنكحيأأنت )) :األب أخذه منها

من مستحقي  ،يعين إذا اجتمع اثنان فصاعدا   قوله: مث أمهات يدلني إبنث تقدم أقرهبن
 .(8)يقرع :وقيل، وإن تدافعوا وجبت على من عليه النفقة ،فإن تراضوا بواحد فذاك ،احلضانة

وخمتلطون  ،أو حمض الذكور ،ِمن فيه شروطها فهم إما حمض اإلانث ،وإن طلبها كل واحد



 والعضدان الصدر هو: وقيل الكشح، إىل اإلبط دون ما وهو احِلضن، من مشتقَّة لغة: احلضانة (1)
 .(2/1565) احمليط القاموس: انظر. بينهما وما

: انظر. يؤذيه عما ووقايته يصلحه، مبا وتربيته أبمره، يستقل وال ْييز، ال من حبفظ القيام: وشرعا 
 .(10/86العزيز شرح الوجيز ) (،11/498) احلاوي

 .(2/1565) احمليط القاموس (2)
 (.8/292(، النجم الوهاج )9/98(، الروضة )10/86العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/129(، بداية احملتاج )9/98(، الروضة )10/86(، العزيز شرح الوجيز )6/391التهذيب ) (4)
 يف )ب(: الزوجة. (5)
(، مغين احملتاج 6/129(، بداية احملتاج )8/292(، النجم الوهاج )2/898حترير الفتاوى ) (6)

(5/191.) 
(. وقال 2276(، كتاب الطالق، ابب من أحق ابلولد، حديث رقم )2/283سنن أيب داود ) (7)

 (.7/244األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )
الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق  (، السراج6/243(، الوسيط )11/511احلاوي ) (8)

 (. 845الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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تقدم أقرهبن  ،مث أمهاهتا املدليات ابإلانث ،فمحض اإلانث أوالهن األم ،من الصنفني
ويستثىن من  ،وتقدم البعدى منهن على القرىب من أمهات األب ،ألنه أكثر شفقة ؛فأقرهبن

حدمها استمتاع وأل ،و للمحضونة زوج كبري ،ذلك ما لو كان للمحضون زوجة كبرية
 ،(2)حكاه يف الروضة ،من مجيع األقارب (1)[ابلكفالة]فالزوجة أو الزوج أوىل  ،ابآلخر
إذا مل يكن له أبوان  ،فاحلضانة هلا ،وإذا كان للمجنون بنت ،عن الروايين (3)وأصلها

 .(6)فيستثىن من تقدمي اجلدات (5)عن ابن كج  (4)[حكياه]
مث  ،مث أم أيب أب كذلك ،مث أمهاهتا املدليات إبنث ،تقدم بعدهن أم أب :قوله: واجلديد

وأمهاهتا بعد أمهات األم على  ،يعين أن اجلديد تقدمي أم األب أم أم أيب جد كذلك
 .(7)وأقوى قرابة ،وألهنن أكثر شفقة ؛ألهنن جدات واراثت ؛األخوات واخلاالت

 ؛أما األخوات ،هتاوأمها ،أي على أم األب األخوات واخلاالت عليهن :قوله: والقدمي
اخلالة ): )االت فلقوله وأما اخل ،أو صلب واحد ،فألهنن ركضن مع املولود يف رحم واحد



 سقط من )ب(. (1)
 (.9/108الروضة ) (2)
 (.10/100العزيز شرح الوجيز ) (3)
 يف )ب(: حكاه. (4)
 الشافعية أئمة أحد كان  الدينوري، الكجي كج  بن يوسف بن أمحد بن يوسف القاسم أبوهو:  (5)

 حفظ يف املثل به يضرب الشافعي، مذهب يف وجه له القطان، ابن احلسني أاب صحب وقضاهتم،
 شهبة قاضي ابن طبقات ،(4/359) السبكي طبقات: انظر. (ه 405) سنة تويف املذهب،

(1/198.) 
 (.9/108(، الروضة )10/100العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.6/130(، بداية احملتاج )9/108(، الروضة )10/100العزيز شرح الوجيز ) (7)
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وهي يف اجلدات  ،ن النظر هنا إىل الشفقةوأجاب اجلديد أب ،(1)( رواه البخاري(مبنزلة األم
 .(2)أغلب

 عمةقوله: وتقدم أخت على خالة وخالة على بنت أخ وأخت وبنت أخ وأخت على 
وعلى أن  ،لقرب األخوات ؛القوالن متفقان على تقدمي جنس األخوات على اخلاالت

ألهنن يشاركنهن يف  ؛والعمات ،وبنات األخوة ،اخلاالت يقدمن على بنات األخوات
 ،(3)ونقل الرافعي عن اإلمام، ويتميزان ابإلدالء بقرابة األم ،وعدم اإلرث ،والدرجة ،احملرمية
كما يتقدم ابن ،وبنات األخوة على العمات  ،تقدمي بنات األخوات ،(5)ويوالبغ ،(4)والغزايل

ورجح الروايين تقدمي العمة على ، (6)ورجحه يف الشرح الصغري ،األخ يف املرياث على العم
 .(8)هو األرجح :وقال يف الكفاية. (7)وهو مقتضى عبارة التنبيه ،واألخت ،بنت األخ

أن نص الشافعي رضي هللا عنه يف  :ويف املطلب، (9)ومقتضى كالم أكثرهم نقله يف التحرير
 .(11)وحكاه الزركشي ،(10)وعليه اقتصر املاوردي ،ألنه جعلهن تلو اخلاالت ؛اجلديد يقتضيه



 (.4251(، كتاب املغازي، ابب عمرة القضاء، حديث رقم )5/141صحيح البخاري ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن 6/243الوسيط ) (2)

 (.8/293)(، النجم الوهاج 846حسني ص )
 (.15/559هناية املطلب ) (3)
 (.6/244الوسيط ) (4)
 (.6/398التهذيب ) (5)
 (.10/101العزيز شرح الوجيز ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/101العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.2/899(، حترير الفتاوى )847احلكيم بن حسني ص )
 (.15/275لنبيه )كفاية ا  (8)
 (.2/899حترير الفتاوى ) (9)
 (.11/514احلاوي ) (10)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص  (11)

(847 .) 
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وعلى  ،أي تقدم على األخت من األب قوله: وأخت من أبوين على أخت من أحدمها
 .(1)قرابتهالزايدة  ؛األخت من األم

كما قدمت   ،لقوة إرثها وزايدهتا قوله: واألصح تقدمي أخت من أب على أخت من أم
وهو أسبق من اجتماع األخرى معه يف  ،ألهنا اجتمعت معه يف الصلب ؛الشقيقة بذلك

 ؛يقدم األخت لألم :وقال املزين وابن سريج. (2)وعرب يف الروضة ابلصحيح املنصوص ،الرحم
 .(3)كأم األم مع أم األب  ،فيتقدم على من تديل ابألب ،ألهنا تديل ابألم

والعمة من  ،اخلالة من األب (4)يعين أن األصح تقدمي قوله: وخالة وعمة ألب عليهما ألم
ال  :وقيل. (6)والثاين تقدم اليت لألم .(5)لقوة اجلهة ؛والعمة من األم ،األب على اخلالة

 .(7)ألهنا تديل أبب األم ؛حضانة للخالة ألب
ذكر مسألتني األوىل أنه  قوله: وسقوط كل جدة ال ترث دون أنثى غري حمرم كبنت خالة

كما عرب به يف   ،على الصحيح املنصوص ،ال حضانة لكل جدة تسقط يف املرياث
 :وقيل. (9)حق له يف احلضانة ال مبنألهنا تديل  ؛وهي اليت تديل بذكر بني أنثيني ،(8)الروضة

كل حمرم   :جلدة الساقطةاويف معىن . (10)لكن يتأخرن عن مجيع املذكورات أوال   ،هلن احلضانة



 (.6/131(، بداية احملتاج )8/294(، النجم الوهاج )10/102العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.9/109الروضة ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 9/109(، الروضة )340خمتصر املزين ص ) (3)

 (.847الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 أ[-376] (4)
 (.6/131(، بداية احملتاج )10/102وهو األظهر. العزيز شرح الوجيز ) (5)
حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 6/244الوسيط ) (6)

 (.6/131(، بداية احملتاج )8/294(، النجم الوهاج )848حسني ص )
 (.9/109(، الروضة )10/102العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/109الروضة ) (8)
 (.9/109(، الروضة )10/103(، العزيز شرح الوجيز )6/244الوسيط ) (9)
 (.8/295جلدات الواراثت. النجم الوهاج )وقيل: أهنا هلن، لكن يتأخرن عن ا (10)
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األنثى اليت ليست  (2):الثانية. (1)وبنت العم لألم ،كبنت ابن البنت  ،يديل بذكر ال يرث
لشفقتهن  ؛هلن احلضانة على األصح ،وبنت العم ،وبنت العمة ،كبنت اخلالة  ،مبحرم

ويتقدم  ،(3)يشتهى مثله بلغ حدا  يحىت  ،استمرت حضانتهن كان الولد ذكرا  فإذا  ، ابلقرابة
وبنات اخلولة على  ،وبنات العمات على بنات األعمام ،بنات اخلاالت على بنات األخوال

 .(4)بنات العمومة
وإن عال  ،مث اجلد ،أي فتقدم األب قوله: ويثبت لكل ذكر حمرم وارث على ترتيب اإلرث

مث بنو األخوة على هذا  ،مث األخ لألم ،مث األخ لألب ،مث األخ لألبوين ،األقرب فاألقرب
 .(5)هذا هو املذهب ،مث عم اجلد ،مث عم األب ،مث العم لألب ،مث العم لألبوين ،الرتتيب

ال  :والثاين. (6)واإلرث ،أي لوجود القرابة قوله: وكذا غري حمرم كابن عم على الصحيح
 ؛وال تثبت له احلضانة على الصحيح ،فإنه وارث غري حمرم ،عتقويستثىن امل ،لفقد احملرمية
 .(7)وقد يقال يف متثيله اببن العم تنبيه على إرادة القرابة ،لعدم القرابة
فإن كانت له بنت  ،أي ويعطى أجرهتا سلم إليه مشتهاه بل إىل ثقة يعينهاتقوله: وال 
 .(8)إلطالقه التسليم إىل ثقة ،البد من كوهنا ثقة كاألجنبية :قال يف املهمات. سلمت إليه



 (.8/295النجم الوهاج ) (1)
 بعده يف )ب(: أن. (2)
وقيل: ال حق هلن، كاجلدات الساقطات، ولعدم احملرمية، ورجحه الغزايل، وغريه. السراج الوهاج  (3)

 (. 850للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/295(، النجم الوهاج )10/103(، العزيز شرح الوجيز )6/245الوسيط ) (4)
(، النجم الوهاج 6/245وقيل: ال حضانة لغري األب واجلد. وقيل: ال حق ألخ األم. الوسيط ) (5)

 (. 6/132(، بداية احملتاج )8/295)
 (.6/132) (، بداية احملتاج8/296(، النجم الوهاج )9/111ورجحه النووي. الروضة ) (6)
(، 852السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)

 (6/132(، بداية احملتاج )8/296النجم الوهاج )
 (.8/130املهمات ) (8)
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ما جزم به من ثبوت  :وقال الزركشي. (1) مل يرد املنهاج ابلثقة إال األجنبية :قال يف التحرير
والذي قطع به  ،(4)فيه البغوي (3)والنووي ،(2)يعين الرافعي احلضانة له يف املشتهاه تبعا  
والبندنيجي  ،وَتبعه العراقيون ،خمافة االفتنان هبا ،له يف احلضانةالشيخ أبو حامد أنه ال حق 

ال  :قال اجلرجاين يف التحرير، وقيدوا استحقاق العصبة احلضانة أبن يكون حمرما   ،وسليم
وهو قضية كالم  ،والفوراين وغريمها ،واملتويل ،وجرى عليه مجع من املراوزة ،خالف فيه

فيما إذا مل  ،املصنف يف ثبوت احلضانة البن العم مفروضمث كالم . (6)وغريه ،(5)اإلمام
 .(8)قاله يف الروضة ،فإن عارضته فاألم أحق قطعا   ، (7)[ األم]تعارضه 

وال  ،القريب الذي ليس مبحرم قوله: فإن فقد اإلرث واحملرمية أو األرث فال يف األصح
ومنهم من . (9)هلم على الصحيح ال حضانة ؛وابن العمة ،وابن اخلالة ،وارث كابن اخلال

وابن  ،والعم لألم ،ب[/312واخلال ] ،كأيب األم،واحملرم الذي ليس بوارث . (10)قطع به
 ،فإن قلنا هلم حضانة ،لضعف القرابة ؛ال حضانة هلم على األصح ،وابن األخ لألم ،األخت



 (.2/901حترير الفتاوى ) (1)
 (.10/105العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/111الروضة ) (3)
 (.6/396التهذيب ) (4)
 (.15/561هناية املطلب ) (5)
 (. 853السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 يف )ب(: اإلمام. (7)
 (.9/111الروضة ) (8)
 (.9/111(، الروضة )10/106وقيل: هلم احلضانة. وهو وجه ضعيف. العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.10/106العزيز شرح الوجيز ) (10)
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رب يف الروضة يف األوىل وع، (1)وعن الوارثني الذين ال حمرمية هلم ،أتخروا عن احملارم الوارثني
 .(2)ابملذهب أو الصحيحفكان الالئق ابصطالح الكتاب التعبري فيها  ،ابملذهب

 ،ألن األم تساوي األب يف القرابة ؛قوله: وإن اجتمع ذكور وإنث فاألم مث أمهاهتا
وأمهاهتا تشاركنها يف  ،بسبب األنوثة ؛وبصالحية احلضانة ،وختتص ابلوالدة احملققة ،والشفقة
 ،وزوجها بكونه عندها ،ورضي أبو الولد ،فلو نكحت األم ،والوالدة ،واألنوثة ،الشفقة

 .(3)صحسقط حق اجلدة على األ
منه يتقد :وقيل .ألهنن يدلني به ؛أي يقدم على أمهاته على الصحيح قوله: مث األب

 .(4)لألنوثة
يف تقدمي األخت من  ،أي إذا قلنا ابلقدمي يقدم عليه اخلالة واألخت من األم :قوله: وقيل

وإن قلنا ابجلديد يف  ،قدمناهن على األب ،واخلالة على أمهات األب ،أو من األم ،األبوين
  .(5)على األصح املنصوص ،واخلالة قدم األب عليهما ،تقدمي أمهات األب على األخت

يقدم أب األب على األخت  :وقيل. (6)وإدالئها ابألم ،تهاألنوث ؛يتقدمان عليه :وقيل
فإن الوجه  ،فتقدمي املصنف األخت ابألم ِمنوع ،ألهنا فرعه دون األخت الشقيقة ؛لألب

فلو أطلق  ،وطرد يف األخت من األب أيضا   ،نعم يفهم من ابب أوىل ،جار يف الشقيقة
 .(7)قاله الزركشي ،لكان أخصر وأعم ،األخت



(، بداية احملتاج 9/111(، الروضة )10/106(، العزيز شرح الوجيز )6/245الوسيط ) (1)
(6/133.) 

 (.9/111الروضة ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/107العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.6/134(، بداية احملتاج )856احلكيم بن حسني ص )
 (.8/298(، النجم الوهاج )9/112(، الروضة )6/245الوسيط ) (4)
 (.6/134(، بداية احملتاج )9/112(، الروضة )10/107العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.6/134(، بداية احملتاج )8/298(، النجم الوهاج )6/246الوسيط ) (6)
 (. 858السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (7)
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واألب وأبناؤه  ،وأمهاهتا الواراثت ،أي فتقدم األم ويقدم األصل على احلاشيةقوله: 
 .(1)وكذا أمهاهتم الواراثت على احلواشي ،الوارثون

يعين إذا فقد مستحق احلضانة  وإال فاألنثى وإال فيقرع ،قوله: فإن فقد فاألصح األقرب
فإن استوى  ،كان أو أنثى  ا  ذكر  ،فاألصح أنه يقدم األقرب فاألقرب ،واجلدات ،من األجداد

يقدم  :والثاين. (2)فإن استواي من كل وجه قطع النزاع ابلقرعة ، قدم ابألنوثة ،اثنان يف القرب
. (4)وقيامهم ابلتأديب ،لقوة نسبهم ؛العصبات أوىل :والثالث. (3)ن بعدنإو  ،نساء القرابة

بل  ،(7)ومل يطلقه الرافعي ،(6)كما يف الروضة  ،أطلق املصنف التصحيح :الزركشي (5)[قال]
من تقدمي اخلالة على بنات  ،وهو خمالف ملا جزما به من قبل ،(8)نقله عن الروايين فقط

فكيف ْيكن جعله أصح مع خمالفته  :والقدمي ،واألخوات على القولني اجلديد ،األخوة
 .(9)اجلديد والقدمي

قوله: وال حضانة لرقيق وجمنون وفاسق وكافر على مسلم ونكحة غري أيب الطفل إال 
فيشرتط يف  ،أشار إىل شروط احلضانة يف األصح (10)[أخته]عمة وابن عمة وابن 

ألهنا نوع  ؛ولو أذن له السيد ،فال حضانة لرقيق ،كان أو امرأة  كمال احلرية رجال    :احلاضن



 (. 8/298(، النجم الوهاج )9/112(، الروضة )10/108العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.10/108ي الروايين. العزيز شرح الوجيز )وهو األصح، وبه قال القاض (2)
 (.6/135(، بداية احملتاج )9/113(، الروضة )10/108العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.10/108(، العزيز شرح الوجيز )383احملرر ص ) (4)
 يف نسخة أ )يف( وما أثبته من ب وهو الصواب. (5)
 (.9/113الروضة ) (6)
 ب[-376] (7)
 (.10/108العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (. 859السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
 يف )ب(: أخيه. (10)
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فال حضانة  :والعقل. (1)من بعده من األقارب نتقل احلضانة إىلفت ،وال والية لرقيق ،والية
فال  ،كيوم يف سنني  ،إال إذا كان ال يقع إال اندرا   ،أو منقطعا   سواء كان جنونه مطبقا   ،جملنون

وال  ،وال يؤمن أن خيون يف حفظه ،ألهنا والية ؛فال حضانة لفاسق :وعدم الفسق. (2)ْينع
فال والية لكافر على  :واإلسالم. (3)بل يكفي العدالة الظاهرة ،يشرتط حتقق العدالة الباطنة

الشتغاهلا حبقوق  ؛سقطت حضانتها فلو نكحت أجنبيا   ،وتكون املرأة خلية. (4)مسلم
 ،فقد يرجعان ،ال أثر لرضى السيد حبضانة األمة كما  ،وال أثر لرضى الزوج بذلك ،الزوج

 ،سواء خال الزوج هبا أم ال ،تسقط حضانتها وأفهم إطالقه أنه مبجرد العقد ،فتضرر الولد
فلو نكحت   ،(7)(6)]يف األم[ وبه صرح الشافعي رضي هللا عنه ،(5)كان أو غائبا    حاضرا  

 .(8)ألن العم صاحب حق يف احلضانة ؛مل تبطل حضانتها يف األصح ،األم عم الطفل
 (9)أبو داود( رواه ()أنت أحق به ما مل تنكحي): إلطالق قوله  ؛والثاين تبطل

أبن  ،للطفل له حق يف احلضانة نكحت قريبا   ،وجيراين يف كل من هلا حضانة ،(10)واحلاكم



(، 8/300(، النجم الوهاج )9/99(، الروضة )10/89(، العزيز شرح الوجيز )11/275البيان ) (1)
 (.6/135بداية احملتاج )

 (.6/135(، بداية احملتاج )8/300(، النجم الوهاج )2/902(، حترير الفتاوى )383احملرر ص ) (2)
(، 8/300(، النجم الوهاج )2/902(، حترير الفتاوى )383(، احملرر ص )11/503احلاوي ) (3)

 (. 861السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(، 10/87(، العزيز شرح الوجيز )6/238ل اإلصطخري: تثبت للكافرة احلضانة. الوسيط )وقا (4)

 (.8/300النجم الوهاج )
 (. 8/301(، النجم الوهاج )6/393(، التهذيب )11/505احلاوي ) (5)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (6)
 (. 6/240األم ) (7)
وهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان (، السراج ال10/90العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.866احلكيم بن حسني ص )
 (.590سبق خترجيه. انظر: ص ) (9)
 خيرجاه.  ومل اإلسناد، صحيح حديث (، وقال: هذا2/225املستدرك ) (10)
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أو  ،أو نكحت خالته اليت هلا احلضانة عم الطفل ،أو عم أبيه ،نكحت أمه ابن عم الطفل
قال . (1)فإن أىب سقط حقها ،وذلك إذا رضي الذي نكحته حبضانتها ،نكحت عمته خاله

وأمهاهتا أبن تتزوج أخته ألمه ابن  ،وإمنا يتصور تزوجيها اببن أخيه يف غري األم :ابن النقيب
 .(2)فإن األصح أن أخته ألمه مقدمة على األخ لألب ،أخيه ألبيه

 ،يعين إذا كان احملضون رضيعا  اشرتط أن ترضعه على الصحيح  قوله: فإن كان رضيعا  
فإن امتنعت  ،(3)كما يف احملرر  ،كان هلا لنب  إذا ،اشرتط يف استحقاق األم احلضانة أن ترضعه

وهذا  ،ضعة عند األموعلى األب استئجار مر ،ال بل هلا احلضانة :والثاين. (4)فال حضانة هلا
وال شك أن الرافعي مل  ،(6)وغريمها ،وابن أيب الدم ،كما قاله صاحب الكايف  ،(5)هو املذهب

أو امتنعت من  ،وإن مل يكن هلا لنب. (8)قاله الزركشي ،(7)حيرر يف نسبته األول لألكثرين
وإذا رضيت  :قال اإلمام البلقيين ،فعلى األب أن يستأجر مرضعة ترضعه عند األم ،اإلرضاع

 ،فاحلكم على جواب األكثرين انه ال حضانة لألم ،ووجدت األب متربعة ،إبرضاعه أبجرة
 .(9)حريرألن للوالد اإلسراع نقله يف الت ؛يف هذه احلالة

  (11)[نوع] ،وهو حسن، (10)عد اجلرجاين يف الشايف من الشروط أن ال يكون مغفال   تنبيه:
ونص  ،الطفل (2)[للحضانة]الرشد فالسفيه ليس أهال  ،والقاضي أبو الطيب (1)املاوردي



 (.5/196(، مغين احملتاج )6/136(،  بداية احملتاج )8/302النجم الوهاج ) (1)
 (.2/904حترير الفتاوى ) (2)
 (.383احملرر ص ) (3)
 (.9/101(، الروضة )10/90(، العزيز شرح الوجيز )383وبه قال األكثرون. احملرر ص ) (4)
 (.6/390وصححه البغوي. التهذيب ) (5)
 (. 868السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.10/91شرح الوجيز ) العزيز (7)
 (. 868السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (8)
 (.5/197(، مغين احملتاج )2/905حترير الفتاوى ) (9)
 (.5/197(، مغين احملتاج )8/302النجم الوهاج ) (10)
 يف نسخة أ )وعد( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (11)
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والصحيح أن الفقري أهل للحضانة كالغين قاله  ،عليه الشافعي رضي هللا عنه هنا
 .(3)الزركشي

وسواء كان الطالق  ،لزوال املانع ؛قوله: فإن كملت نقصة أو طلقت منكوحة حضنت
حىت تنقضي  ،ال حضانة للرجعية :وقيل. (4)حلصول النزاع يف احلالتني ؛أو ابئنا   ،رجعيا  
إن كان البيت  ،بدخول الولد بيته ،وعلى املذهب يشرتط فيما إذا طلقت رضى الزوج ،العدة

 .(5)فإن أذن صار معريا   ،له
 .(6)أو جنت ،كما لو ماتت  قوله: وإن غابت األم أو امتنعت فللجدة على الصحيح

أو  ،كما لو غاب الويل يف النكاح  ،إىل السلطان :والثالث. (8)األب (7)[للحضانة]: والثاين
ملن كانت ،فعلى الصحيح مىت امتنع األقرب من احلضانة  ،ال األبعد ،عضل يزوج السلطان

 .(9)يليه ال لسلطان
ومقامهما يف بلد  ،أي مع أهليتهما واملميز إن افرتق ابواه ،قوله: هذا كله يف غري مميز

أو  ،وال نظر إىل كون أحدمها أكثر ماال   ،أي عند التنازع كان عند من اختار منهماواحد 
 ،بني أبيه وأمه خري غالما   ألن النيب  ؛بل خيرت بينهما ،أو حمبة للولد يف األصح ،دينا  



 (.8/17احلاوي ) (1)
 يف )ب(: حلضانة. (2)
 (. 869السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (3)
(، بداية احملتاج 10/91(، العزيز شرح الوجيز )11/279(، البيان )11/510احلاوي ) (4)

(6/138.) 
 (،8/302(، النجم الوهاج )10/91(، العزيز شرح الوجيز )11/279البيان ) (5)
 (.9/101(، الروضة )10/92وصححه الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (6)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (7)
 (.6/138(، بداية احملتاج )8/304(، النجم الوهاج )9/101الروضة ) (8)
 (.10/92لعزيز شرح الوجيز )احلداد. ا ابن قال وبه (9)
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 (3)ونقل اإلمام البلقيين عن نص األم، (2)وسواء يف التخيري االبن والبنت، (1)حسنه الرتمذي
إال يف هذه  ،وال خيري املولود بني أبويه :ويف آخره ،يف العربة تقييد إجرائها بسبع أو مثان

وقد يتأخر عن  ،وقد تتقدم على السبع ،أو مثان تقريبا   ،سبع سنني وسن التمييز غالبا   ،السن
 .(4)ال على سنه ،ومدار احلكم على نفس التمييز ،الثمان

يعين  قوله: فإن كان يف أحدمها جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نكحت فأحلق لآلخر
فاحلضانة  ،فإن اختل يف أحدمها بعض الشروط ،إن شرط التخيري أن يكوان بصفة احلضانة

 .(5)فإن زال اخللل أنشئ التخيري ،لآلخر
يعين أنه  أو خالة يف األصح ،أو أب مع أخت ،وكذا أخ أو عم ، بني أم وجدريقوله: وخي

ووالدته  ،ألنه مبنزلة األب ؛أ[ أو عدم أهليته/313] ،خيري بني األم واجلد عند عدم األب
ويف ابن . (7)ختتص به األم :وقيل. وبني األخ والعم على األصح ،وكذا خيري بينها ،(6)وواليته

وخيري بني . (8)فإن كان أنثى فاألم أحق قطعا   ،إن كان الولد ذكرا   ،العم مع األم الوجهان
 .(9)واألخت واخلالة على األصح، األب



(، وقال: حديث حسن. 1357(، أبواب األحكام، ابب ختري الغالم، رقم )3/31سنن الرتمذي ) (1)
 (.7/250وصححه األلباين يف إرواء الغليل )

 (.2/906(، حترير الفتاوى )384احملرر ص ) (2)
 (.6/239األم ) (3)
(، 875ق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقي (4)

 (.2/906حترير الفتاوى )
 (.8/305(، النجم الوهاج )9/104(، الروضة )10/95العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.9/104(، الروضة )10/96(، العزيز شرح الوجيز )11/521احلاوي ) (6)
 (.6/140(، بداية احملتاج )8/306(، النجم الوهاج )11/521احلاوي ) (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/96العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (. 876احلكيم بن حسني ص )
(، النجم الوهاج 9/104(، الروضة )10/96وقيل: لألم، وقرابتها أوىل. العزيز شرح الوجيز ) (9)

(8/306.) 
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وظاهره  ،ألنه قد يبدو له األمر خبالف ابطنه ؛قوله: فإن اختار أحدمها مث اآلخر حول إليه
وظاهر نص املختصر أنه ال يسلم إليه إال إذا  ،وإن مل يطلبه ذلك األخر ،أنه حيول

أعيد  ،واختار األول ،فإن عاد اثنيا   ،وعليه جرى األصحاب :قال يف املطلب. (1)اختاره
كذا قال ،فيكون يف حضانة األم  ،نعم إن أكثر التنقل دل ذلك على أنه ليس ِميزا   ،إليه

 .(3)بعد واحد حول إليه كلما اختار واحدا  و  :وقال املاوردي. (2)األصحاب
وهل ذلك على  ،أي لئال أيلف العقوق مل مينعه زايرة أمه (4)[ذكر  ]قوله: فإن اختار األب 

 .(6)قاله الزركشي ،تقتضي الوجوب (5)وعبارة األم ،أو الندب وجهان ،الوجوب
 عليها زائرة مينعها دخوال   وال (7)لتألف الصيانة ؛أي من اخلروج لزايرة األم قوله: ومتنع أنثى

ويف نسخة عليها يعين  ،ألجل الزايرة ؛أي ال متنع األم من الدخول على واحد منهما
للنهي عن  ؛وصرح املاوردي أبنه يلزم األب أن ْيكنها من الدخول على البنت ،(8)البنت

 .(10)وبه أجاب ابن الصالح يف فتاويه ،ويف كالم غريه ما يقتضي الندب ،(9)املنع
 .(11)وإذا دخلت ال يطيل املكث، ال يف كل يوم ،أي على العادة قوله: والزايرة مرة يف أايم



 (.340خمتصر املزين ص ) (1)
 (. 878السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.11/509احلاوي ) (3)
 يف )ب(: ذلك. (4)
 (.6/239األم ) (5)
 (. 878السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (6)
 (.9/104الروضة )(، 10/96العزيز شرح الوجيز ) (7)
ذكره الزركشي، والدمريي. السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم  (8)

 (.8/307(، النجم الوهاج )879بن حسني ص )
 (.011/507احلاوي  (9)
 (.2/461فتاوى ابن الصالح ) (10)
 (.8/307أسبوع((. النجم الوهاج )قال الدمريي: )) وعن احلسن أنه قال: زايرة الغب كل  (11)
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فإن شفق أو  ،ألهنا أهدى إليه ؛فاألم أوىل بتمريضهماأي االبن أو البنت  قوله: فإن مرضا
 ،فإن مرضا يف بيت األب ،أي يتخري األب بني احلالنيرضي به يف بيته وإال ففي بيتها 

  ذكرا   ،مل يكن لألب منع الولد من عيادهتا ،ضت األموإن مر ،(1)وجب االحرتاز عن اخللوة
 .(3)وال ْيرضها إال إذا أحسنت األنثى التمريض ،(2)نص عليه ،كان أو أنثى

وحرفة  (4)وعند األب هنارا يؤدبه ويسلمه ملكتب ،ا ذكر فعندها ليال  قوله: وإن اختارمه
 أو أنثى فعندها ليال   .(5)هوتعليم ،بل عليه أتديبه ،ابختياره األممهاله إأي وليس لألب 

وكذا إذا كان الولد عند  ،أي وال يطلب إحضارها عنده وهنارا ويزورها األب على العادة
 .(6)األم قبل التمييز

أي واحد  وإن مل خيرتويكفله من خرجت له  ،للنزاع أي قطعا   قوله: فإن اختارمها أقرع
 ؛يقرع :وقيل .(7)فتستصحب ،وكانت احلضانة هلا ،ألنه مل خيرت غريها ؛أوىلفاألم منهما 

 .(8)ألنه ال بد من كفالته إىل البلوغ



(، بداية احملتاج 9/104(، الروضة )10/96(، العزيز شرح الوجيز )11/508احلاوي ) (1)
(6/141.) 

 (.340خمتصر املزين ص ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 9/104(، الروضة )10/96العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 881حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 العرب لسان: انظر. الكتاب عّلمه: الرجلَ  كّتب:  يقال. التكتيب من مكان اسم: املكتَّب (4)

(13/18). 
 غفلة وهذا الكسب، ولده جيشم أن لألب حاب أنه ليساألص لبعض رأيت قال اإلمام: ))وقد (5)

 (.15/513عظيمة((. هناية املطلب )
 (.6/141(، بداية احملتاج )8/308(، النجم الوهاج )11/508احلاوي ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 10/97(، العزيز شرح الوجيز )11/506احلاوي ) (7)

 (. 883حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.8/309(، النجم الوهاج )384(، احملرر ص )11/288(، البيان )6/395التهذيب ) (8)
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لو ترك أحد األبوين يف وقت التخيري كفالته لألخر كان اآلخر أحق وال  :قال الروايين فرع:
كفالته خري بني من ولو تدافع األبوان   :قال .اعرتاض للولد فإن عاد وطلب عدان إىل التخيري

خيري الولد وجيرب  :أحدمها: بعدمها ِمن يستحق احلضانة كاجلد واجلدة فإن مل يكن فوجهان
 ،يقرع بينهما ،فعلى هذا لو امتنعا من احلضانة قبل سن التمييز ،من اختاره على كفالته

وصححه  ،جيرب عليها من تلزمه نفقته :والثاين. وجيرب من خرجت قرعته على حضانته
 .(1)املصنف

أي وال  قوله: ولو أراد أحدمها سفر حاجة كان الولد املميز وغريه عند املقيم حىت يعود
 :وقيل. (2)أو قصرت ،واملشقة سواء طالت مدة السفر ،ملا يف السفر من اخلطر ،يسافر به

 ،مفهل يدام حق األ ،أما إذا أراد كل منهما سفر حاجة .(3)لألب أن يسافر إذا طال سفره
وهو  ،املختار األول :قال املصنف .(4)احتماالن للرافعي ،أو يكون مع الذي مقصده أقرب

 .(6)كالم األصحاب   (5)[مقتضى]
أي سواء كان املتنقل  قوله: أو سفر نقلة فاألب أوىل بشرط أمن طريقه والبلد املقصود

وملصلحة التأديب  ،للنسب احتياطا   ،واآلخر إىل آخر ،أو أحدمها إىل بلد ،أو األم ،األب
فلو رافقته األم  ،أو يف الغربة ،وسواء نكحها يف بلدها ،وسهولة القيام بنفقته ومؤنته ،والتعليم

ولو   ،عاد حقها ،ولو عاد من سفر النقلة إىل بلدها ،وكذا يف املقصد ،يف طريقه دام حقها



 (.9/106(، الروضة )10/96العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.9/106(، الروضة )10/96(، العزيز شرح الوجيز )6/400(، التهذيب )11/290بيان )ال (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، 9/106(، الروضة )10/98العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 885حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.10/99العزيز شرح الوجيز ) (4)
 يف )ب(: قضية. (5)
 (.9/108الروضة ) (6)
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وحنوها مل يكن له  ،لغارة ؛أو البلد الذي يقصده غري مأمون ،كان الطريق الذي يسلكه خموفا  
 .(1)انتزاع الولد

ألن ما دون مسافة  ؛يعين يشرتط طول السفر على أحد الوجهني مسافة قصر :قيلو قوله: 
 ،(2)وغريهم ،واختاره مجهور العراقيني ،ويكوانن كاملقيمني يف حملتني من بلد ،القصر ال يؤثر

النقطاع مصلحة التعليم  ؛واملصنف أنه كمسافة القصر ،(3)وأصحهما عند الرافعي
 .(4)والتأديب

 احتياطا   ،إذا أرادوا االنتقال ،أي يف انتزاع الولد ونقله قوله: وحمارم العصبة يف هذا كاألب
 .(5)للنسب

يعين أن وال يعطى أنثى فإن رافقته بيته سلمت إليها ملا سبق  ؛قوله: وكذا ابن عم لذكر
 (6)وأطلق املصنف تبع للمحرر ،إذا كان ذكرا   ،إذا أراد االنتقال نزع الولد ،العصبة غري احملرم

 ،حكاه يف الروضة ،تشتهى مثلها واستثىن املتويل ما إذا مل تبلغ حدا   ،أنه ال يعطى أنثى
وأما احملرم الذي ال  ،(8)وحكى ما ذكروه من التسليم لبيته عن الشامل، (7)وأصلها عن التتمة
 ،ألنه ال حق له يف النسب ؛إذا انتقل ،فليس له نقل الولد ،والعم لألم ،عصوبة له كاخلال

 (9)وغريه إذا استجمع الصفات املعتربة يف احلضانة ،وإمنا يثبت حق النقل لألب


 (.8/310(، النجم الوهاج )9/106(، الروضة )6/242(، الوسيط )11/522احلاوي ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق 11/291(، البيان )6/400التهذيب ) (2)

 (.8/310(، النجم الوهاج )887الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.10/99العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/107الروضة ) (4)
 (.9/107(، الروضة )10/99(، العزيز شرح الوجيز )11/291(، البيان )6/400التهذيب ) (5)
 (.384احملرر ص ) (6)
 (.9/107(، الروضة )10/99العزيز شرح الوجيز ) (7)
 املصدر السابق. (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم 8/310النجم الوهاج ) (9)

 (.890بن حسني ص )
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 .(2)أي وسائر مؤانته حىت ماء الطهارة يف األصح عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة (1):فصل
كفى ابملرء إمثا أن حيبس عمن : ))لقوله  ؛ومستولدة ومدبرا   زمنا  وإن كان أعمى 

وال يكلف من العمل ما ال  ،وكسوته ،ملوك طعامهملل: )) وقال ((،قوته (3)[ْيلك]
 ؛وال جتب نفقة املكاتب على سيده ،العمل ما ال يطيق ،(4)روامها مسلم ((،يطيق

واألصح  ،بل املعترب الكفاية ،وأشار بقوله كفاية إىل أن نفقة الرقيق ال تتقدر ،الستقالله
. (5)وإن زاد ذلك على كفاية مثله غلبا   ،وزهاد به ،وترعى رعيته ،اعتبار كفايته يف نفسه

 .(6)وال يعترب بنفسه ،يعترب ما يكفي مثله غالبا   :والثاين
أي ويعترب حال السيد يف إعساره  قوله: من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوهتم

فمن كان )): وقوله  ،وخسيسه ،يليق حباله من رفيع اجلنس الغالب فيجب ما ،ويساره
أو على من قوته  ،حممول على مكارم األخالق ،(7) ((فليطعمه ِما أيكل ،أخوه حتت يده

 ،أو رايضة ،أو لبس دون املعتاد خبال   ،فلو أكل السيد ،والكسوة ،وكذا األدم الغالب ،حسن



 ب[-377] (1)
 (.9/115(، الروضة )10/110العزيز شرح الوجيز ) (2)
 يف )ب(: ْيلكه. (3)
(، كتاب الزكاة، ابب فضل النفقة على العيال، حديث 2/692احلديث األول: أخرجه مسلم ) (4)

 ِما اململوك (، كتاب األْيان، ابب إطعام3/1284(. واحلديث الثاين: أخرجه مسلم )996رقم )
 (.1662يغلبه، حديث رقم ) ما يكلفه وال يلبس، ِما وإلباسه أيكل،

(، هناية احملتاج 8/312(، النجم الوهاج )9/115الروضة ) (،6/401وهو األصح. التهذيب ) (5)
(7/236.) 

 (.8/312(، النجم الوهاج )9/115الروضة ) (6)
 صاحبها يكفر وال اجلاهلية، أمر من املعاصي (، كتاب اإلْيان، ابب3/15أخرجه البخاري ) (7)

 (.30ابلشرك، حديث رقم ) إال ابرتكاهبا
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عبارة اجلمهور من غالب قوت  :قال الزركشي .(1)الصحيحلزمه للرقيق رعاية الغالب على 
 .(2)من غري ذكر الرقيق ،البلد

 ألن ذلك يعد حتقريا   ؛أي وإن كان ال يتأذى حبر وال برد قوله: وال يكفي سرت العورة
احرتز به عن  :قال يف املطلب .(4)وقيده يف الوسيط ببالدان ،(3)قاله اإلمام تفقها ،وإذالال  

 .(5)رون على ذلكصوغريها اللذين يقت ،بالد السودان
سيما إذا عاجل  :قال يف احملرر به من طعام وأدم وكسوة يتنعمقوله: ويسن أن يناوله مما 

)إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليجلسه ): لقوله  ؛(6)وويل الطبخ ،الطعام
ال  ،لقمة كبرية تسد مسدا   :واملراد ،(7)متفق عليه ((ب[ له لقمة/313معه فإن أيب فلريوغ ]

وأشار الشافعي يف ذلك . (8)والرتويغ أن يرويها دمسا   ،وال تقضي النهمة ،صغرية هتيج الشهوة
جيب أحدمها ال  :والثاين. واملناولة فإن أجلسه معه فهو أفضل ،الرتويغ :أحدها :إىل أقوال



 (.8/312(، النجم الوهاج )6/401(، التهذيب )11/528احلاوي ) (1)
 (. 894السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.15/571هناية املطلب ) (3)
 (.6/247الوسيط ) (4)
احلكيم بن حسني ص  انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان (5)

 (.145-144(، بداية احملتاج )895)
 (.385احملرر ص ) (6)
( 2557(، كتاب العتق، ابب إذا أَته خادمه بطعامه، حديث رقم )3/150أخرجه البخاري ) (7)

 أو أكلة أو لقمتني أو لقمة فليناوله معه، جيلسه مل فإن بطعامه، خادمه أحدكم أتى بلفظ: ))إذا
 ِما اململوك (، كتاب األْيان، ابب إطعام3/1284عالجه((. وأخرجه مسلم ) ويل فإنه أكلتني،
 ألحدكم صنع (، بلفظ: ))إذا1663يغلبه، حديث رقم ) ما يكلفه وال يلبس، ِما وإلباسه أيكل،
 مشفوها الطعام كان  فإن فليأكل، معه، فليقعده ودخانه، حره ويل وقد به، جاءه مث طعامه، خادمه
 أكلتني((. أو أكلة منه يده يف فليضع قليال،

 (.8/313(، النجم الوهاج )9/117(، الروضة )10/112العزيز شرح الوجيز ) (8)
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ومنهم من  ،(3)واألمر هبما على االستحباب ،ال جيب واحد منهما :وأظهرمها .(2()1)بعينه
 ؛واملذهب األول ،أو مها متساواين ،وذكر قولني يف أن اإلجالس أفضل ،قطع بنفي الوجوب

إنه  :فقال .ويف املهمات أن الشافعي رضي هللا عنه رجح األول. ليتناول القدر الذي يشتهيه
 .(4)أوىل مبعىن احلديث

 .(5)أي وال يصري دينا   مبضي الزمان قوله: وتسقط
فإذا  ،(6)أنه يستدين عليه ،األصح من زوائده يف كيفيته قوله: ويتبع القاضي فيها ماله

 .(7)قاله املاوردي ،فان بقدر بيع نقصه ابع مجيعه ،اجتمع شيء صاحل ابع
فإن مل  ،وأيمره قبل ذلك إبجارته ،دفعا للضرر ؛قوله: فإن فقد املال أمره ببيعه أو إعتاقه

 .(8)ابعه احلاكم أو آجره، يفعل
 ،(1)قيده يف احملرر ،ومنافعها له ،ألن لبنها ؛قوله: وجيرب أمته على إرضاع ولدها

بل ِملوك من  ،فلو مل يكن منه :لكنهما قاال بعد ذلك ،بكونه منه (3)وأصلها (2)والروضة



 (.6/263األم ) (1)
 ال؟ أم وعدمه؛ الوجوب به أراد هل ،-عنه هللا رضي- الشافعي مراد يف قال الزركشي: ))واختلف (2)

 أنَّ  مراده: وقيل. الُفورَاين جرى وعليه. ال أم جيب هل لقمة ، بتناول منه إطعامه أنَّ  مراده: فقيل
 أو معه؛ إجالسه األفضل أنَّ  يف والوجهان واجب.  وليس اختياريٌّ، أمر   كان  كيف  اإلطعام
اجملرَّد((. السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات،  يف وُسيلم الصبَّاغ، ابن جرى وعليه املناولة،

 (. 896حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
 (.9/117(، الروضة )10/110منهم الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/138املهمات ) (4)
 (.5/204(، مغين احملتاج )6/145(، بداية احملتاج )8/313النجم الوهاج ) (5)
 (.9/119الروضة ) (6)
(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب 15/271نقله يف الكفاية عن احلاوي. كفاية النبيه ) (7)

 (. 6/145(، بداية احملتاج )898النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
(، مغين احملتاج 6/145(، بداية احملتاج )8/314(، النجم الوهاج )10/114العزيز شرح الوجيز ) (8)

(5/204.) 
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وال  ،فله طلب األجرة على اإلرضاع إن كان حرا  و  ،أو زان فحكم اإلرضاع ما ذكران ،زوج
 :قال يف التحرير. (4)متناع انتهىمل يكن هلا اال ولو رضي أبن ترضعه جماان   ،يلزمه التربع به

وأن التقييد بكونه منه ال خيتلف به احلكم يف  ،وقد ظهر هبذا التفصيل أن له اإلجبار مطلقا  
فليس له ذلك على  ،وأرادت هي إرضاعه ،غريهاولو أراد تسليم الولد إىل . (5)اإلجبار
لكن له أن يضمه يف أوقات االستمتاع إىل  ،بني الوالدة وولدها ألن فيه تفريقا   ؛األصح
 .(6)غريها

إذا فضل اللنب عن ري  ،أي جيربها على إرضاع غري ولدها قوله: وكذا غريه إن فضل عنه
فإن مل يفضل  ،غري اللنب يف أكثر األوقاتأو إلجزائه ب ،أو لكثرة اللنب ،لقلة شربه ،ولدها

وحمل كونه ال يسرتضعها إال ما  ،(8)﴾ِبَوَلِدَها َواِلَدة   ُتَضارَّ  اَل ﴿لقوله تعاىل:  ؛(7)فال إجبار
فله أن يسرتضعها  أو جزءا   ،أما إذا كان لغريه ،له أو ِملوكا   ،فيما إذا كان الولد منه ،فضل

 (9)حكاه يف الكفاية ،أو والده ،ألن إرضاعه على مالكه ؛وْينعها إرضاع ولدها، من يشاء
 .(10)عن املاوردي وأقره



 (.385احملرر ص ) (1)
 (.9/117الروضة ) (2)
 (.10/113العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/117(، الروضة )10/113العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.2/913حترير الفتاوى ) (5)
 (.5/205(، مغين احملتاج )8/314النجم الوهاج ) (6)
 (.6/146(، بداية احملتاج )8/314النجم الوهاج ) (7)
 (.233سورة البقرة آية رقم ) (8)
 (. 901السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (9)
 (.11/530احلاوي ) (10)
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أي وله إجبارها على قوله: وفطمه قبل حولني إن مل يضره وإرضاعه بعدمها إن مل يضرها 
وإن كان جيتزئ  ،وعلى اإلرضاع بعد احلولني ،إذا اجتزأ الولد بغري اللنب ،الفطام قبل احلولني

 .(1)وال اإلرضاع ،وليس هلا االستقالل ابلفطام ،إال إذا تضررت به ،بغري اللنب
ألهنا متام مدة  ؛فليس ألحدمها فطمه قبل حولني : وللحرة حق يف الرتبية(2)[قوله]

 .(3)أي إذا اتفقا على ذلك لآلية وهلما أن مل يضره ،الرضاع
وإال امتنع  ،أن جيتزئ ابلطعام :وشرطه ،ملضي مدة الرضاع ؛قوله: وألحدمها بعد حولني

 .(4)ن يكون آخر احلولني يف فصل معتدلأو  ،فطامه
 .(5)فإن ضرته فال ،وكانت ال تضره ،أي إذا اتفقا عليها قوله: وهلما الزايدة

 ،للحديث ال ما يطيقه يوما   ؛أي يطيق الدوام عليه يطيقه قوله: وال يكلف رقيقه إال عمال  
 .(6)أو يومني مث يعجز

أي  وهي خراج ،يعين أهنا عقد جائز ال إجبار فيه قوله: وجيوز خمارجته بشرط رضامها
لقدر  أن يكون مكتسبا   :ويشرتط ،أي ِما يكتسبه كل يوم أو أسبوع  (7)يؤديهمعلوم 
 ،فإن قصر عنه مل يصح ،عال يف كسبهإن جُ  ،عن نفقته وكسوته ن يكون فاضال  أو  ،خراجه

وجيرب  ،وألزمه منعه السلطان ،فإن ضرب عليه أكثر ِما يليق به ،وأن يكون الكسب مباحا  
 .(8)يف بعض األايم ابلزايدة يف بعضها صالنق



 (.8/315(، النجم الوهاج )11/281(، البيان )6/402(، التهذيب )6/248الوسيط ) (1)
 سقط من )ب(. (2)
سورة البقرة آية رقم  ﴾.َعَلْيُكمْ  ُجَناحَ  َفاَل  أَْواَلدَُكمْ  َتْسرَتِْضُعوا َأنْ  أََرْدمتُْ  يشري إىل قوله تعاىل: ﴿َوِإنْ  (3)

(233.) 
 (5/206(، مغين احملتاج )6/147(، بداية احملتاج )8/315النجم الوهاج ) (4)
 (.8/315(، النجم الوهاج )2/913(،  حترير الفتاوى )9/119(، الروضة )11/529احلاوي ) (5)
 (.6/148(، بداية احملتاج )8/316النجم الوهاج ) (6)
 أ[-378] (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 11/272(، البيان )6/403(، التهذيب )11/531احلاوي ) (8)

 (. 906-905النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص )
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ألهنا ذات  ؛أي إىل أول شبعها وريها دون غايتها وسقيها (1)[علف دوابه]قوله: وعليه 
وتروى بشرط فقد  ،وإن كانت ترعى لزمه إرساهلا يف املرعى حىت تشبع ،روح فأشبهت العبد

لزمه أن يضيف إليه من العلف ما  ،فإن مل يكفها الرعي ،ووجود املاء يف املرعى ،السباع
 .(3)وإبسكاهنا املصدر ،مطعوم الدواب :-بفتح الالم-والعلف . (2)يكفيها

 قوله: فإن امتنع أجرب يف املأكول على بيع أو علف أو ذبح ويف غريه على بيع أو علف
فإن مل يكن له  ،ويف الروضة وأصلها ،(4)صيانة هلا عن اهلالك ؛م على ذلكأي جيربه احلاك
 ،على البيع وجعل يف الكفاية اإلكراء مقدما  . (5)أو أكراها ،منها أو جزءا   ،مال ابع الدابة

فإن فقد لزم  ،فإن تعذر أنفق من بيت املال ،إن أمكن ،وبيع اجلزء مقدم على بيع الكل
 .(6)املسلمني القيام به

 
وإن كانت تطيقه  ،حيرم حتميل الدابة ما ال تطيق الدوام عليه :قال املصنف من زوائده: فرع
 .(7)وحنوه كما سبق يف الرقيق يوما  

 
 



  نسخة أ )دوابه( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. يف (1)
(، بداية احملتاج 8/316(، النجم الوهاج )10/115(، العزيز شرح الوجيز )11/532احلاوي ) (2)

(6/148.) 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم 2/1162الصحاح ) (3)

 (.907بن حسني ص )
(، بداية احملتاج 8/316(، النجم الوهاج )2/914(، حترير الفتاوى )11/532) احلاوي (4)

(6/148) 
 (.9/120(، الروضة )10/115العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.15/271كفاية النبيه )  (6)
 (.9/120الروضة ) (7)
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لو   :وقال األصحاب .كما يف ولد األمة  ،أي ألنه غذاؤه قوله: وال حيلب ما يضر ولدها
حكاه املاوردي يف ولد  ،وجب عليه تكميل غذائه من غريها ،كان لبنها دون غذاء الولد

قال  .وله أن حيلب ما فضل عن ري ولدها ،فاململوك أوىل :قال الزركشي. (1)اهلدي
قال . (3)وقد يتوقف يف االكتفاء هبذا :قال الرافعي. (2)وهو ما يقيمه حىت ال ْيوت :الروايين
ألنه  ؛ يضرهاويكره تركه إذا مل ،لقلة العلف ؛وال جيوز احللب إذا كان يضر البهيمة :املتويل

وإن نقص احلالب  ،بل يبقى شيئا   ،ويندب أن ال يستقصي يف احللب ،ويضرها ،إضاعة مال
 .(4)أظفاره

 ،للمال تنميةألن ذلك  ؛أي على مالكها ودار ال جيب عمارهتا ةاقنال روح له ك قوله: وما
فإن يف ترك علفها  ،ميته خبالف البهائمنفال جيب ت ،وال جيب على اإلنسان متلك املال

 ،وكذا ال جيب سقي الزرع ،حىت خترب ،يكره ترك عمارهتا :لكن قال املتويل ،(5)هبا إضرارا  
وقد  ،وعللوا أبنه إضاعة مال :قال يف التحرير. (6)والشجر لكن يكره تركه عند اإلمكان

وكان التحرمي إذا كان بفعل كإلقاء املال يف  ،صرحوا يف غري هذا املوضع بتحرمي إضاعة املال
هذا يف  :وقال الزركشي. (7)ملشقة العمل ؛والكراهة إذا كان برتك فعل كهذه الصورة ،البحر

وزرعه ابلسقي  ،وحفظ شجره ،أما احملجور عليه فعلى وليه عمارة داره ،مطلق التصرف
ويف الذخائر هناك  ،(8)وفيقتضي لزوم ذلك يف املوق ،وكالم الرافعي يف الوقف ،وغريه



 (.15/108احلاوي ) (1)
 (. 909السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (2)
 (.10/115العزيز شرح الوجيز ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان 10/115العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.2/914(، حترير الفتاوى )910احلكيم بن حسني ص )
 (.9/121(، الروضة )10/116(، العزيز شرح الوجيز )6/249لوسيط )ا (5)
 (.8/320(، النجم الوهاج )2/914(، حترير الفتاوى )9/121الروضة ) (6)
 (.2/914حترير الفتاوى ) (7)
 (.6/290العزيز شرح الوجيز ) (8)
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وجزم  :قال .كما ينفق على احليوان  ،وجوب عمارة املشرف منه على اخلراب ،الصواب
 .(1)العراقيون وهللا سبحانه أعلم وأحكم





 (. 911السراج الوهاج للزركشي، كتاب النفقات، حتقيق الطالب: لقمان احلكيم بن حسني ص ) (1)
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 كتاب اجلراح
 .(2)ألن اجلراحة أغلب طرق القتل ؛وترجم به ،(1)اجلراح مجع جراحة ابلكسر

 أ[ عمد وخطأ وشبه عمد وال قصاص إال يف العمد/314هق ثالثة ]ز قوله: الفعل امل
لقوله  ؛والطرف واجلروح ،وسواء النفس ،أو بعده بسراية تلك اجلراحة ،سواء مات يف احلال

ن ا﴿وقوله تعاىل:  ،(3)﴾اْلِقص اصُ  ع ل ْيُكمُ  ُكِتب  ﴿تعاىل:  ت  ب ْ وشرع  ،(4)اآلية ﴾ِفيه ا ع ل ْيِهمْ  و ك 
 ،(6) ((وكتاب هللا القصاص)) :وقد دل قوله  ،(5)إذا دل عليه الدليل ،من قبلنا شرع لنا

وتقييد الفعل  ،وليس يف كتاب هللا أنه فيها القصاص يف السن أو اجلراحة إال يف هذه



- وجرَّحه. ابلسالح فيه أثر إذا جرحا   جيرحه جرحه يقال الفعل، اجليم بفتح واجلمع جروح. واجل رْح (1)
(، احملكم 3/115(، لسان العرب )1/315فيه. انظر: الصحاح ) ذلك أكثر أي: -الراء بتشديد

 (.6/313واحمليط )
 لفظ والغرض )اجلناايت( بكتاب وأخرى )اجلراح( بكتاب اترة يرتجم الكتاب قال الرافعي: ))هذا (2)

 وال مجيعا   فيها مدخال   والدية للقصاص فإن تبني، وال تزهق، اليت واجلروح والقطع القتل يشمل
 اجلراحة فتتناول ابلكسر، جراحة مجع فهي اجلراح، وأما جلميعها، اجلناايت لفظ مشول يف شبهة

 لكنها اجلراحة، يف طريقه ينحصر ال كان  وإن والقتل، تبني، وال تزهق ال واليت واملبينة املزهقة،
 (.10/117بذلك((. العزيز شرح الوجيز ) الرتمجة فحسنت طرقه، أغلب

 (.178سورة البقرة آية رقم ) (3)
 (.45سورة املائدة آية رقم ) (4)
(، 1/457(، روضة الناظر )1/279(، التمهيد يف أصول الفقه )2/392العدة قي أصول الفقه ) (5)

 (.184املسودة يف أصول الفقه ص )
(، من 2703صلح، ابب الصلح على الدية، حديث رقم )(، كتاب ال3/186أخرجه البخاري ) (6)

 األرش، فطلبوا جارية، ثنية كسرت  النضر ابنة حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه أن الربيع وهي
 أتكسر: النضر رضي هللا عنه بن أنس فقال ابلقصاص، فأمرهم ، النيب فأتوا فأبوا، العفو، وطلبوا

 هللا كتاب  أنس ))اي: فقال ثنيتها، تكسر ال ابحلق، بعثك والذي ال هللا، رسول اي الربيع ثنية
 وعفوا. القوم فرضي القصاص((،
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لكان  ،فلو عرب ابجلناية ،مع أهنا توجب القصاص ،ابإلزهاق وجبرح اجلناية على األطراف
 .(1)ينقسم إىل الثالثة أيضا   ،فإن غري املزهق ،أوىل

أي فإذا  جارح أو مثقل غالبا  قوله: وهو أي العمد قصد الفعل والشخص مبا يقتل 
أو دبوس   ،أو ضربه مبثقل كبري كحجر ،أو حجر ،أو خشب ،جرحه مبحدد من حديد

وأورد عليه اإلمام ، (2)وجب القصاص ،أو بعده مدة ابلسراية ،فمات يف احلال ،كبريين
اعتقده  فلو رمى شخصا   ،البلقيين أنه ال بد منه قصد الشخص من أن يعرف أنه إنسان

أن يقول جبارح  ،متام تعريف العمد :وقال .فهو خطأ على الصحيح ،فكان أنسان   ،خنلة
وإمنا هو يف  ،ليس يف اجلارح فالتقييد ابلقتل غالبا   ،ومثقل وغريه مما يقتل غالبا   ،مهلك
 ،(4)وظاهر نص الشافعي يف األم :قال الزركشي. (3)وغريه ،وحنوه من التجويع ،املثقل

فليزد العداون ليخرج من  ،الضابط مدخول ابلقتل املستحق :وقال .(5)واملختصر يدل له
لكن بغري أمر  ،أو استوفاه على صفته ،على صفة فاستوىف أكثر منها ،وجب له القصاص

ومات  ،(7)والرافعي يف العمد ،(6)وزاد البغوي :قال. وحضوره لكنه متعد فيهما ،السلطان
 .(8)جعل مورد القسمة املزهق ألنه ؛وإمنا أمهله املصنف ،منه وال بد منه



 (.8/327النجم الوهاج ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 9/123(، الروضة )386(، احملرر ص )7/26التهذيب ) (2)

 (.93اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.3/3انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.7/20األم ) (4)
 (.344خمتصر املزين ص ) (5)
 (.7/31التهذيب ) (6)
 (. 386احملرر ص ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (8)

 (. 94ص )
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أو  (2)[فمات] (1)أبن وقع عليهأي يف الفعل والشخص  قوله: فإن فقد قصد أحدمها
 والوقوع عليه ليس مثاال   ،فأصاب غريه ،وكذا إذا قصد رجال   رمى شجرة فأصابه فخطأ

أو  ،املعترب يف اخلطأ أن ال يقصد أصل الفعل :وقال الزركشي، (3)بل لفقدمها ،لفقد أحدمها
وإمنا  ،فال يعقل ،وأما قصد أحدمها دون اآلخر على اإلطالق ،يقصد الفعل دون الشخص

 ُمْؤِمن ة   ر ق  ب ة   ف  ت ْحرِيرُ  خ ط أ   ُمْؤِمن ا ق  ت ل   و م نْ ﴿لقوله تعاىل:  ؛ال جيب القصاص يف اخلطأ
 .(5)القصاصومل يذكر  ،فأوجب الدية (4)﴾و ِدي ة  

لقوله  فشبه عمد ومنه الضرب بسوط أو عصى قوله: وإن قصدمها مبا ال يقتل غالبا  
 :(ل منها أربعون يف مائة من اإلب ،)إال أن دية اخلطأ شبه العمد ما كان ابلسوط والعصا

ومل يوال  ،مبا إذا كانت خفيفةا صلهأو  قيده يف الروضة، (6)( رواه أبو داود(بطوهنا أوالدها
فإن كان فيه  ،أو ضعيفا   ،أو املضروب صغريا   ،ومل يكن الضرب يف مقتل ،بني الضرابت

وهذا التفصيل صرح به يف  ،(7)يف هذه األحوال ألنه قتل غالبا   ؛فهو عمد ،شيء من ذلك
ألنه جعل هذه  ؛وهذا ال يرد على احملرر ،(8)من اختالف العراقيني ،األم من ابب الدايت

وهو يقتضي أنه لو مات عقب الضربة  ،(9)ومسألة غرز اإلبرة على حد سواء ،املسألة



 ب[.-378] (1)
 يف نسخة أ )مما( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (2)
 (.6/156(، بداية احملتاج )8/329النجم الوهاج ) (3)
 (.92سورة النساء آية رقم ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (. 94ص )
 (.4547(، كتاب الدايت، ابب يف دية اخلطأ شبه العمد، حديث رقم )4/185سنن أبو داود ) (6)
 (.9/125(، الروضة )10/124العزيز شرح الوجيز ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (8)

 (. 98ص )
 ومنه عمد، شبه فهو منه، ومات غالبا منه املوت حيصل ال كان  إنو : ))(386ص ) احملرر يف قال (9)

 ((.املقتل يف اإلبرة وغرز والعصا، ابلسوط الضرب
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 ،وينبغي محله على ما إذا احتمل موته به ،أنه شبه عمد ،اليت ال تقتل مثلها غالبا   ،الواحدة
وبه صرح القاضي حسني  ،وخفة الضرب فال شيء منه ،لكثرة األسباب ؛فإن مل حيتمل

 .(1)قاله الزركشي ،وغريه
 ،والعني وأصل األذن ،أي جيب به القصاص كالدماغ فلو غرز إبرة مبقتل فعمد قوله:
واالنثيني واملثانة  ،واإلحليل ،واخلاصرة ،واألخدع وهو عرق يف العنق ،وثغرة النحر ،واحللق

وهذا يدل على أن  ،(2)وشدة أتثره ،حلظر املوضع ؛وهو ما بني اخلصية والدبر ،والعجان
 .(3)قاله الزركشي ،نفس الفعل ال اآللة املراد مبا يقتل غالبا  
يعين أنه عمد جيب  إن تورم وأتمل حىت ماتكالفخذ   (4)[املقتل]أي بغري  قوله: وكذا بغريه

ابلورم  ،وتقييد غري املقتل ،وسرايتها إىل اهلالك ،لظهور أثر اجلناية ؛به القصاص على املذهب
 :وظاهر قوله .(5)وهو ظاهر كالم األصحاب ،يقتضي أن الغرز يف املقتل ال يشرتط فيه ورم

لكن صرح  ،مفهومه أنه ال قصاص يف األمل بال ورم ،وأتمل أنه ال بد من اجتماع األمرين
فقد ال  ،ما الوروم بال أملأو  ،ونقله عن مجاعة ،ابلوجوب (6)املصنف يف تعليقه على الوسيط

 .(7)قاله الزركشي ،يتصور



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (. 98ص )

 (.6/156(، بداية احملتاج )8/330(، النجم الوهاج )9/125(، الروضة )7/32التهذيب ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 98ص )
 يف )ب(: املثقل. (4)
عن ابن كج، وابن الصباغ  (، وحكى  الرافعي10/122(، العزيز شرح الوجيز )7/32التهذيب ) (5)

 طرد الوجهني.
 الوسيط مع مطبوع وهو للغزايل، الوسيط شرح يف التنقيح يسمى الوسيط على تعليق للنووي (6)

  .فقط والصالة الطهارة كتايب  على ويشمل يكمله، ومل ،(هبامشه)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 555ص )
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ألنه ال يفضي  ؛أي فيجب الدية احلال فشبه عمد قوله: فإن مل يظهر أثر ومات يف
كاجلراحات   ،عمدا   :وقيل .(1)وأتمل فأشبه السوط اخلفيف ،من غري سراية ،للهالك غالبا  

وال دية إحالة على املوت بسبب  ،أي ال قصاص ال شيء :وقيل .(2)الصغرية بغري اإلبرة
 .(3)آخر

أي ال  فال شيء حبالأي ومل يتجاوزها الغرز  قوله: ولو غرز إبرة فيما ال يؤمل كجلده عقب
أو ألقى  ،كما لو ضربه بيده  ،واملوت عقبه موافقة قدر ،وال دية للعلم أنه مل ميت به ،قصاص

يف الرقم للعبادي أن الغرز يف بدن  :أحدمها: وحملل اخلالف شرطان ،عليه خرقة فمات
وجعل التفصيل واخلالف  ،ونصف احللق يوجب القصاص بكل حال ،والشيه اهلرم ،الصغري

 ،أن حمل اخلالف فيما  إذا مل يبالغ يف إدخاهلا ،يف الكفاية عن مجاعة :اثنيهما ،(4)يف غريهم
 .(5)فإن ابلغ وجوب القود جزما  

الطلب حىت مات فإن مضت مدة ميوت مبثله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب و قوله: 
إحالة للهالك على السبب الظاهر  ،لقصاصأي موجب لفعمد  أو عطشا   جوعا   فيها غالبا  

وأشار إىل أن املدة  ،(6)وكذا لو منعه أحدمها فمات بسبب منعه ،املفضي إىل املوت غالبا  
أما إذا منعه املاء دون  ،وبردا   والزمان حرا   ،قوة وضعفا   ،تلف ابختالف حال احملبوسخت

وال دية يف  ،فال قصاص قطعا   ،فمات جوعا   ،من العطش فامتنع من األكل خوفا   ،الطعام



 (.6/156(، بداية احملتاج )9/125وهو األصح. الروضة ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/125الروضة ) (2)

 (.6/157(، بداية احملتاج )100الدين بن مستعني ص )
 (.8/330(، النجم الوهاج )9/125الروضة ) (3)
(، بداية احملتاج 3/7(، حترير الفتاوى )9/125(، الروضة )10/122العزيز شرح الوجيز ) (4)

(6/157.) 
 (.3/7(، حترير الفتاوى )15/336كفاية النبيه )  (5)
 (.9/127(، الروضة )10/124(، العزيز شرح الوجيز )7/33(، التهذيب )7/29األم ) (6)
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والطعام والشراب عنده  ،أو حراب   فرتك األكل خوفا   ،ولو حبسه ومل مينعه شيئا  ، (1)األصح
ضمنه  أو هبدم فإن كان عبدا   ،أو بلسع حية ،أو مات حتف أنفه ،أو عطشا   فمات جوعا  

فكما لو  ،وعراه فمات ابلربد ،ألنه قتل نفسه ولو حبسه ؛مل يضمنه وإن كان حرا   ،ابليد
 .(2)قاله القاضي حسني ،منعه األكل
مل يكن به جوع وعطش سابق فمات فإن  ،أي وإن مل متض عليه مثل تلك املدة قوله: وإال
 جوع وعطش وعلم احلابس احلال فعمد بعضوإن كان به  يقتل غالبا   ألنه ال ؛فشبه عمد

 ؛بلغت املدة القاتلة ،أو عطشه السابق ،أي إذا حبسه مدة إذا أضيفت إىل مدة جوعه
 .(4)وعطش مبعىن أو بقرينة كالمه أوال   :والواو يف قوله ،(3)لظهور قصد اإلهالك

ب[ فال قصاص /314وعطشه ] ،أي وإن جهل احلابس جوعه يف األظهر وإال فالقوله: 
 ن دفع رجال  وشبهوه مب ،ألنه مل يقصد إهالكه ؛القاتلة املدةوإن بلغ جمموع املدتني  ،عليه
 .(5)ال قصاص عليه ،هبا والدافع جاهال   ،هاءفسقط على سكني ور  ،خفيفا   دفعا   ابلغا  

 ،وآل األمر إىل الدية ،أوجبنا القصاص (7)فإن ،عكسه :والثالث. (6)جيب يف احلالني :والثاين



 (.9/127(، الروضة )10/125وقيل: جيب، وبه قال القفال. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.6/158(، بداية احملتاج )9/127الروضة ) (2)
بداية احملتاج (، 9/127(، الروضة )10/125(، العزيز شرح الوجيز )7/33التهذيب ) (3)

(6/158.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 107ص )
(، النجم الوهاج 9/127(، الروضة )10/125(، العزيز شرح الوجيز )7/33التهذيب ) (5)

(8/332.) 
 (.6/158حملتاج )(، بداية ا8/332(، النجم الوهاج )9/127الروضة ) (6)
 أ[-379] (7)
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ال جيب  :وإن قلنا ،إن كان جاهال   ،ودية شبه عمد ،إن كان عاملا   ،وجبت دية عمد كاملة
 .(1)أو شبه العمد ،فاألظهر أنه جيب نصف دية العمد

ليس القتل فيها ابلسبب  ةسبب بعد ذلك يقتضي أن هذه املسألذكر القصاص ابل: تنبيه
 .(4)وغريه (3)يف التلقني (2)وليس كذلك وبه صرح ابن سراقة
 ،ولكنه أمر به ،إنه ما قتله ،وهو الذي يصدق أن يقال فيه قوله: وجيب القصاص ابلسبب

فلو شهدا بقصاص فقتل مث رجعا وقاال  (5)أو سلك الطريق املفضي إليه ،أو محل عليه
واعترب يف  ،كاملكره  ،مبا يفضي إليه غالبا   ،ألهنما تسببا إىل قتله ؛لزمهما القصاص تعمدان
أنه يقتل  مل نعلم :فإن قاال ،علمنا أنه يقتل بقولنا :مع التعمد أن يقول (7)صلهاأو  (6)الروضة
 ،وجب القصاص ،إن كانوا ممن ال خيفى عليهم ذلك ،ففي ابب الرجوع عن الشهادة ،بقولنا

تعمدت وال اعلم  :ولو قال كل منهما ،لقرب إسالمهم فشبه عمد ؛وإن كان خفاؤه عليهم



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/127الروضة ) (1)
 (.8/332(، النجم الوهاج )107الدين بن مستعني ص )

 البصري، العامري سراقة بن حيىي بن حممد احلسن أبو وهو الراء، وختفيف املهملة السني بضم (2)
 به يثبت وما الشاهد وأدب األعداد،: مؤلفاته ومن الدارقطين، تالميذ من احملدث، الفرضي الفقيه
 الشافعية للسبكي طبقات: انظر. ه(410) سنة يف تويف. القضاة وأدب اجلاحد، على احلق

 .(2/27) األسنوي وطبقات (،4/211)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن  (3)

 (. 111مستعني ص )
 (.6/261كالغزايل يف الوسيط )  (4)
 (.6/159(، بداية احملتاج )8/333النجم الوهاج ) (5)
 (.9/129الروضة ) (6)
 (.10/129العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 ،(1)وغريه ،كما يف أصل الروضة يف الشهادات عن البغوي  ،لزمهما القصاص ،حال صاحيب
 .(2)نبه عليه يف التحرير

 ،أي فال قصاص عليهما بعلمه بكذهبماويل املقتول  (3)[أي]قوله: إال أن يعرتف الويل 
وأفهمه  ،إذا اعرتف بعلمه بذلك حني القتل ،رجعوا أو مل يرجعوا ،وعلى الويل القصاص

مل يسقط القصاص  ،أما لو اعرتف بعلمه به بعد القتل ،(4)أبنه كان عاملا   :احملرر بقوله
أو القتل دون  ،ويرد على حصره ما لو اعرتف القاضي بعلمه بكذهبما حني احلكم ،عنهما
 .(5)نبه عليه يف التحرير ،فالقصاص على القاضي دون الشهود ولو اعرتفوا ،الويل

إنه  :أي سواء قال هلما فمات وجب القصاص أو جمنوان   قوله: ولو ضيف مبسموم صبيا  
 :قال البلقيين. (6)ويف الروضة وأصلها مل يفرقوا بني املميز وغريه ،أو مل يقتل ،مسموم قاتل

وأما املميز  ،وصرح به مجاعة أن إجياب القصاص إمنا هو يف غري املميز ،واملنصوص يف األم
  .(7)والصحيح اشرتاط كون السم يقتل غالبا   ،إن بني له حال الطعام  ،فكالبالغ

ألن تقدمي الطعام املسمومة يعد يف  ؛ومل يعلم حال الطعام فدية عاقال   قوله: أو ابلغا  
يف شخص معني  ،ألنه تغرير يفضي إىل اهلالك غالبا   ؛ويف قول قصاص ،(8)العرف قتال  

فهو  ،أما إذا بني له حال الطعام ،للمباشرة تغليبا   ال شيء :ويف قول ،(9)فأشبه اإلكراه
 .(10)الذي قتل نفسه



 (.9/129الروضة ) (1)
 (.3/8حترير الفتاوى ) (2)
 يف )ب(: أو. (3)
 (.386احملرر ص ) (4)
 (.3/8حترير الفتاوى ) (5)
 (.9/130(، الروضة )10/131العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/9(، حترير الفتاوى )4/54تتمة التدريب ) (7)
 (.6/260(، الوسيط )7/37وهو اختيار البغوي والغزايل. التهذيب ) (8)
 (.9/299(، الروضة )10/888(، العزيز شرح الوجيز )6/260(، الوسيط )7/37التهذيب ) (9)
 (.5/218(، مغين احملتاج )6/161(، بداية احملتاج )8/334النجم الوهاج ) (10)
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أي  يف طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهال فعلى األقوال قوله: ولو دس مسا  
والغلبة إمنا تعترب يف  ،مل يقيده الشافعي أبن يكون الغالب أكله منه :قال البلقيين .السابقة
أشبههما إجياب  :وقال ،األوىل قولني ةوذكر الشافعي يف املسأل ،ابملثقل والسم ،اإلهالك

 ،فأكله فال عقل ،أو يف طعام رجل ،ء جعله يف طعام نفسهسوا :وذكر الثانية وقال ،القود
وفيها قول  ،ويضمن مثله ،وأرى أن يكون إذا خلطه يف طعام رجل ،إال أنه أيمث ،وال قود

خالف ما يف  ،(1)وهو ظاهر يف ترجيح الطريقة القاطعة ابملنع ،آخر أهنا كاملسألة األوىل
 .(2)الروضة واملنهاج

أي على اخلارج بال  مهلك فمات وجب القصاص جرحقوله: ولو ترك اجملروح عالج 
وكذا إذا  ،(4)[مقصرا  ]فال يعد  ،ألن الربء غري موثوق به ؛(3)كما قاله يف املطلب  ،خالف

فلم أيكل حىت  ،والطعام عنده ،وليس كما إذا حبسه ،واجلناية يف نفسها مهلكة ،عاجل
 .(5)ألن احلبس مبجرده ليس مبهلك ؛مات

أي  حىت هلك فهدر كمبيط فمكث فيه مضطجعا    قوله: ولو ألقاه يف ماء ال يعد مغرقا  
ألن  ؛فلم يعصب نفسه حىت مات ،ومثله لو فصده ،فإنه املهلك نفسه ،وال دية ،ال قصاص

 .(6)الدفع موثوق به
 ؛أو كان مكفوفا أو زمنا فعمدقوله: أو مغرق ال خيلص منه إال بسباحة فإن مل حيسنها 

 .(7)مل حيسنها :ويدخل ذلك يف قوله ،أو ضعيفا   ،وكذا إن كان صبيا   ،ألنه مهلك ملثله


 (.3/10حترير الفتاوى ) (1)
 (. 9/141الروضة ) (2)
لطالب: أنس برهان الدين بن انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق ا (3)

 (. 125مستعني ص )
 يف )ب(:تقصريا. (4)
 (. 9/133(، الروضة )10/133(، العزيز شرح الوجيز )11/339(، البيان )6/260الوسيط ) (5)
(، بداية احملتاج 8/337(، النجم الوهاج )9/131(، الروضة )10/133العزيز شرح الوجيز ) (6)

(6/162.) 
 (.6/162(، بداية احملتاج )8/337النجم الوهاج ) (،7/34التهذيب ) (7)
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كذا يف   ،أي فتجب ديته وال قود قوله: وإن منع منها عارض كريح وموج فشبه عمد
 ،وكالم العراقيني يقتضي أنه عمد ،وصاحب الكايف ،(3)للبغوي تبعا   (2)وأصلها (1)الروضة

 وهو يفهم أنه لو كان موجودا   ،العارض بعد اإللقاءبطروء وتعبري املصنف يقتضي التصوير 
 .(4)قاله الزركشي ،فإنه كمن ال حيسن السباحة ،وهو ظاهر ،جيب القود ،عند اإللقاء

 ،ألنه يرتك السباحة معرض عما ينجيه يقينا   ؛قوله: وإن أمكنته فرتكه فال دية يف األظهر
ألنه قد مينعه من  ؛جيب :والثاين، فصار كإعراض احملبوس عن أكل الطعام ،متلف نفسه

فهما  ،هو الصواب ،وما أشار إليه من أن اخلالف قوالن. (5)وعارض ابطن ،السباحة دهشة
. (7)عكسه :وقيل .قطعا   ال جيب :قيل :أو قوالن ،ويف الروضة وأصلها وجهان ،(6)يف األم

أو من جهة أخرى  :(9)يف اجملرد (8)قال سليم .أن أقدر على التخلص :واإلمكان يعلم بقوله
 .(10)أو شيء ميكنه التعلق به ،يعين أبن مر به زورق



 (.9/132الروضة ) (1)
 (.10/133العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.7/34التهذيب ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 127ص )
 (.9/132(، الروضة )10/133(، العزيز شرح الوجيز )7/35التهذيب ) (5)
 (.6/6األم ) (6)
 (.9/132(، الروضة )10/133العزيز شرح الوجيز ) (7)
 اإلسفرايين، حامد أيب تالميذ من األديب، الفقيه الرازي، سليم بن أيوب بن سليم الفتح أبو هو: (8)

 وفيات: انظر. ه( 447) سنة تويف. احلديث وغريب والتقريب، واإلشارة، اجملرد،: مؤلفاته ومن
 .(4/488) للسبكي طبقات الشافعية (،2/397) األعيان

. األدلة عن عاراي حامد أيب شيخه تعليق من سليم جرده جملدات، أربعة يف خمطوط اجملرد كتاب  (9)
 .عليه أقف ومل. (2/1593) الظنون كشف:  انظر

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (10)
 (. 130ص )
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وال أي يف املاء  ففي الدية القوالنأي ملثله منها فمكث  قوله: أو يف انر ميكن اخلالص
والنار فلم يفعل على  (2)أي فيما إذا أمكنه اخلالص من املاء يف الصورتني (1)قصاص

أبول املالقاة قبل  ،لكن جيب ضمان ما أتثر ابلنار ،والصحيح يف الثانية ،املذهب يف األوىل
أي يوجب  ويف النار وجه ،(3)أو حكومة قطعا   ،سواء كان أرش عضو ،تقصريه يف اخلروج

وحكاه القاضي أبو  ،(4)ونسبه الغزايل لألكثرين ،كما لو ترك اجملروح املداواة  ،القصاص
وأجراه األكثرون يف املاء  ،فإنه منصوص يف األم ،وهو الصواب :قال الزركشي، الطيب قوال  

أو  ،كلجة البحر اليت ال ينفع فيها السباحة  ،أما إذا ألقاه فيما ال يتوقع اخلالص منه ،أيضا  
 أو خرج متأثرا   ،فمات فيها أو صغريا   ،أو زمنا   ،أو كان مكتوفا   ،أو نر يف وهدة ،نر عظيمة

 .(5)فعليه القصاص ،إىل أن مات وبقي ضمنا   ،متأملا  
مل ميكنه  :وقال الويل ،كان ميكنه اخلروج مما أقليته فيه من املاء والنار فقصر  ي:قال امللق: فرع

 .(6)صدق الويل بيمينه على األرجح من زوائده
آخر أو حفر بئرا فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق فتلقاه قوله: ولو أمسكه فقتله 

 ،أي وال شيء على املمسك آخر فقده فالقصاص على القاتل واملردي والقاد فقط
)إذا أمسك الرجل الرجل : )ويعزر حلديث ،واحلافر إال أن املمسك أيمث إذا أمسكه للقتل

أخرجه  ،أ[ أتديبا  /315] :أي (،وحبس املمسك( ،قتل القاتل ،حىت جاء آخر فقتله



 ب[-379] (1)
(، السراج 7/36يف املاء األظهر املنع، وبه قال القاضي أبو الطيب، والبغوي، وغريمها. التهذيب ) (2)

برهان الدين بن مستعني ص الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس 
(131 .) 

 (. 9/132(، الروضة )10/134(، العزيز شرح الوجيز )11/339(، البيان )7/36التهذيب ) (3)
 (.6/261الوسيط ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (.133ص )
 (.9/132الروضة ) (6)
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طولب  ،فلو كان املقتول عبدا  ، وهذا يف احلر ،(2)وصحح ابن القطان إسناده ،(1)الدارقطين
سواء  ،وأما امللقي من شاهق فال شيء عليه، (3)والقرار على القاتل ،املمسك ابلضمان ابليد

وهذا إذا كان القاد  ،(5)جيب عليه الضمان ابملال ال ابلقصاص :وقيل .(4)عرف احلال أم ال
فإن  ،وجعل املاوردي حمل اخلالف إذا كان الشاهق ال جيوز أن يعيش امللقي منه، مكلفا  

وجعل يف املطلب  ،وحكاه ابن أيب الدم عن العراقيني، (6)جاز فالقصاص على القاد قطعا  
 ،فإن مشله ابلسيف قبل وصوله إىل األرض ،إذا وضع السيف حتته ،حمله القاد أيضا  

 .(7)حكاه الزركشي ،فالضمان على القاد قطعا  
حكاه ابن   ،وعرضه جملنون أو سبع فقتله فالقصاص على املمسك لو أمسك إنسان  : فرع

 .(8)ال خالف فيه :وقال يف املطلب ،كج عن النص
ألنه ألقاه يف  ؛قوله: ولو ألقاه يف ماء مغرق فالتقمه حوت وجب القصاص يف األظهر

أنه  وخرج الربيع قوال   ،(9)فال ينظر إىل اجلهة اليت هبا هلك ،بب إلقائهوقد هلك بس ،مهلكة



 (.3268(، كتاب احلدود والدايت وغريه، رقم )4/164سنن الدارقطين ) (1)
 (.5/415بينا الوهم واإليهام البن قطان ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/136العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.134أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.9/133(، الروضة )10/137ح الوجيز )وهو الصحيح. العزيز شر  (4)
 (.10/137وحكاه الرافعي عن الشيخ أيب حامد. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.12/320احلاوي ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 136ص )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/134ة )(، الروض10/138العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (. 136والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.8/340(، النجم الوهاج )9/133(، الروضة )10/137العزيز شرح الوجيز ) (9)
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والصحيح أنه ال  ،(1)وذكر املاوردي أن الربيع حكاه قوال   ،لكن جتب دية مغلظة ،ال قصاص
ولو رفع احلوت رأسه فألقمه فاه  ،أو بعده ،فرق بني أن يلتقمه احلوت قبل الوصول إىل املاء

 .(2)أفهمه لزمه القصاص بال خالف كما
ومل يشعر بسبب  ،ألنه مل يقصد إهالكه ؛أي قصاص قطعا   قوله : أو غري مغرق فال

 ،فألقاه فجرحه سكني هناك مل يعلم به الدافع ،خفيفا   دفعا   فأشبه ما لو دفع رجال   ،اهلالك
 ،كما ال قصاص  ،ال دية :وقيل .(3)ولكن جيب يف الصورتني دية شبه العمد ،فال قصاص
فإن  ،ما إذا مل يشعر امللقي أبن هناك حوات   ،أن حمل القطع بعدم القصاص (4)ويف الوسيط

 .(5)وهو قضية كالم الرافعي ،وجب القود ،علم به
 ؛أي على اآلمر القصاصفعليه  (6)قاله يف احملرر ،أي بغري حق قوله: ولو أكرهه على قتل

ال قصاص  :وقيل .(7)فأشبه ما إذا رمى إىل إنسان فقتله ،ألنه أهلكه مبا يقصد اهلالك غالبا  
كذا حكاه   ،واملباشرة تقدم على السبب ،واملأمور مباشر آمث بفعله ،ألنه متسبب ؛عليه

واملرجح هنا أن اإلكراه على  ،قوال   (1)[(9)الرونق]وحكاه أبو حامد يف  ،(8)الرافعي وجها  



كتاب وصححه الفارقي، وقال القاضي احلسني: وهذا التخريج فاسد. السراج الوهاج للزركشي،   (1)
 (. 138اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 أيب وقيل: إن التقمه قبل وصول املاء فال قصاص قطعا . قاله القاضي احلسني، ويف كالم الشيخ (2)
 (. 10/138به. العزيز شرح الوجيز ) يشعر ما العراقيني أئمة من وغريه حامد

 (9/133(، الروضة )10/138(، العزيز شرح الوجيز )387(، احملرر ص )7/34التهذيب ) (3)
 (.6/267الوسيط ) (4)
 (.10/138العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.387احملرر ص ) (6)
 (.8/341(، النجم الوهاج )7/64(، التهذيب )11/349(، البيان )12/72احلاوي ) (7)
 (.10/138العزيز شرح الوجيز ) (8)
 الظنون كشف.  القزويين حامت أليب: وقيل اإلسفرايين، حامد أليب الشافعية فروع يف خمتصر الرونق: (9)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، : وانظر. الرونق كتاب  على أقف ومل ،(1/943)
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والضرب  ،كالقطع واجلرح  ،أو مبا خياف منه التلف ،القتل ال حيصل إال ابلتخويف ابلقتل
 .(2)فإن اإلكراه فيه ال تنحصر يف ذلك على األصح ،خبالف الطالق ،الشديد

له ألنه قت ؛ومها شريكان ،وهو املباشر ،أي بفتح الراء قوله: وكذا على املكره يف األظهر
وألنه آمث  ،فأكله يلزمه القصاص ،فصار كما لو قتل املضطر إنسان   ،ابالستيفاء نفسه عدوا  

وجوابه أن  .(4)فأشبه قتل الصائل ،عن نفسه ألنه قتله دفعا   ؛ال يلزمه :والثاين. (3)ابالتفاق
من إكراه  ،والصحيح أنه ال فرق يف جراين القولني ،فمكن من دفعه وال أيمث ،الصائل متعد

الذي ال يفرق بني  (5)[فاألعجمي] ،وحملهما أن يكون املأمور مميزا   ،السلطان واملتغلب
سواء كان  ،فالقود على اآلمر فقط ،إذا أمره إنسان من غري إكراه بقتل آخر ،احملظور واملباح

قاله  (6)وغريمها ،وصاحب الكايف ،كما صرح به احملاملي  أو حرا   ،لآلمر أو غريه عبدا  
 .(7)الزركشي



 ورونق. (8/341) الوهاج (، النجم141حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 .(376) ص الوسيط املعجم. وأوله وحسنه صفاؤه الشيء

 يف نسخة أ )الروضة( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 7/64(، التهذيب )11/349(، البيان )12/72احلاوي ) (2)

 (. 142اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.9/135(، الروضة )10/139(، العزيز شرح الوجيز )7/64التهذيب ) (3)
ورجحه الفارقي. واستدلوا حبديث :)) رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه((، وألن  (4)

املكره كاآللة. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين 
 (. 8/341(، النجم الوهاج )142بن مستعني ص )

 يف )ب(: فاألعمى. (5)
 (.11/354كابن الصباغ، والعمراين. البيان )  (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 143ص )
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فهي  ،فآل األمر إىل الدية ،يعين إذا أوجبنا القصاص زعتقوله: فإن وجبت الدية و 
وإن مل  ،(1)وأيخذ نصف الدية من اآلخر ،وللويل أن يقتص من أحدمها ،عليهما كالشريكني

فاألصح وجوب نصف الدية يف ماله على األرجح من  ،يوجب القصاص على املأمور
 .(2)وحيرم املرياث على األصح ،وجتب الكفارة ،زوائده

أو أحدمها   ،أو عبدا   ،أي أبن كان املقتول ذميا   : فإن كافأه أحدمها فقط(3)[قوله]
 ،ألهنما كالشريكني ؛أي على املكافئ عليه فالقصاصواآلخر مسلم أو حر ، (4)كذلك

 .(5)كشريك األب  ،وشريك غري املكافئ يلزمه القصاص
فعلى البالغ القصاص إن قلنا  (6)مراهقا   :أي عاقل كما يف احملرر ابلغ قوله: ولو أكره

ال جيب بناء على أن عمد  :والثاين. (7)ألنه شريك عامد ؛عمد الصيب عمد وهو األظهر
 ،إن مل نوجب على املأمور شيئا   ،ما الدية فجميعها على اآلمرأو  ،الصيب خطأ فهو شريك

وإن قلنا  ،إن قلنا عمده عمد ،صفها يف مال الصيبون ،وإن أوجبنا فنصفها على املكره
 ،كون عمده عمدا    ،يف الكالم على شريك الصيب :وقيل يف الروضة. (8)فعلى عاقلته ،خطأ
قاله  أما من ال مييز له فعمده خطأ قطعا   ،(9)مبن له نوع متييز ،عن القفال وغريه نقال  

 .(10)الزركشي


 (.10/140(، العزيز شرح الوجيز )6/263(، الوسيط )7/65التهذيب ) (1)
 (.8/341(، النجم الوهاج )9/135الروضة ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 أ[-380] (4)
 (.9/135(، الروضة )10/141(، العزيز شرح الوجيز )6/263(، الوسيط )7/65التهذيب ) (5)
 (.388احملرر ص ) (6)
 (.9/136(، الروضة )10/141العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/168(، بداية احملتاج )8/342النجم الوهاج ) (8)
 (.9/163الروضة ) (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (10)

 (. 147ص )
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فاألصح  املكره أنه رجل وظنه املكره صيدا  خص علم اله: ولو أكرهه على رمي شقو 
وهو  ،هو مفرع على املكره كاآللة :قال اإلمام البلقيين وجوب القصاص على املكره

ألنه شريك  ؛فاألصح املعتمد أنه ال قصاص على املكره ،واألصح أنه شريك ،مرجوح
فإن آل  ،والبسيط ،(3)والنهاية ،(2)والتهذيب ،(1)مث حكاه عن تعليق القاضي حسني ،خمطئ

عليه  :والثاين. (4)البغوي هواختار  ،هان أحدمها جيب كلها على اآلمرجاألمر إىل الدية فو 
أنه ال جيب على  (5)علم من كالمه :وقال الزركشي .وعلى عاقلة املأمور نصفها ،نصفها

 .(6)وهو كذلك ،املأمور قطعا  
ألهنما مل  ؛أي قطعا   فال قصاص على أحد قوله: أو على رمي صيد فأصاب رجال  

قال  .(7)قاله الرافعي ،كل واحد منهما نصفها على األصح  ،وأما الدية فعلى عاقلة ،يتعمدا
ألنه مل يفعل ما  ؛وال شيء على املكره ،لكن أطلق املتويل أن احلكم يتعلق ابلرامي :الزركشي
 .(8)وهو أشبه ،دعا إليه



 (.3/12حترير الفتاوى ) (1)
 (.7/67التهذيب ) (2)
 (.16/119هناية املطلب ) (3)
 (.7/67التهذيب ) (4)
 (: ))وجيب على اآلمر على الصحيح؛ فإنه آلة((. 9/136يقصد كالم النووي يف الروضة ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 148ص )
((، العزيز شرح الوجيز 10/888العزيز شرح الوجيز )/7وتبع فيه البغوي. التهذيب ) (7)

(10/142.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (8)

 (. 149ص )
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 ،ألنه ال يقصد به القتل غالبا   ؛عمد: أو على صعود شجرة فزلق فمات فشبه (1)[قوله]
فإن مل  ،مبا إذا كانت الشجرة مما تزلق على مثلها غالبا   ،وخصه املصنف يف نكت الوسيط

 .(2)يكن فخطأ
 ،األصح عندن أنه خطأ حمض :وقال اإلمام البلقيين .(3)هو قول الغزايل عمد :ليقوله: وق

 ،قضية كونه شبه عمد :وقال الزركشي .(4)لكان له وجه ء،ولو قتل ال يلزم املكره شي
لكن الذي نص  ،(6)زم يف التهذيبجوبه  ،(5)أي احلامل ،وجوب الدية على عاقلة املكره
 .(8)وهو يؤيد قول الغزايل ،(7)حكاه ابن القطان ،عليه الشافعي أهنا عليه يف ماله

 ،وإال قتلتك ،أتقل نفسك :يعين لو قال قوله: أو على قتل نفسه فال قصاص يف األظهر
  ،الصواب القطع به :قال اإلمام البلقيين .(9)فقتل نفسه فال قصاص على املكره يف األظهر

ومل أقف على القولني يف منصوصات  ،(11)والغزايل (10)واإلمام ،كما جزم به القاضي احلسني
فإن أوجبناه فعفى عنه على مال  :يف الروضة (1)[وقال]. (12)الشافعي رضي هللا عنه انتهى



 سقط من )ب(. (1)
 (.3/13(، حترير الفتاوى )7/67وبه قال الفوراين والبغوي ومشى عليه املاوردي. التهذيب ) (2)
 (.6/265الوسيط ) (3)
 (.3/13حترير الفتاوى ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (. 152ص )
 (. 7/67التهذيب ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس 11/350ر: البيان )انظ (7)

 (. 152برهان الدين بن مستعني ص )
 (.6/265الوسيط ) (8)
 (.9/137(، الروضة )10/143العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.16/118هناية املطلب ) (10)
 (.6/264الوسيط ) (11)
 (.3/14حترير الفتاوى ) (12)
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وجب مجيع الدية وإن مل نوجبه فعليه نصف الدية إن أوجبنا الضمان على املكره ومجيعها إن 
والصواب عدم وجوهبا لعدم اإلكراه حقيقة وبه صرح  :قال اإلمام البلقيين. (2)مل نوجبه

وجيري القوالن فيما لو أكرهه على شرب سم  :وقال يف الروضة. (3)القاضي احلسني والبغوي
قال . (4)فعلى املكره القصاص قطعا   ب[ فشربه وهو عامل به وإن كان جاهال  /315]

جزم الشيخ أبو حامد وغريه بوجوب القصاص يف صورة السم وهو مقتضى نص  :البلقيين
 .(5)األم

 .(6)احلسن العباديذكره أبو  ،اقطع يدك وإال قتلتك فهو إكراه قطعا   :لو قال فرع:
اقتلين وإال قتلتك فقتله فاملذهب ال قصاص لإلذن واإلكراه واألظهر  :قوله: ولو قال

فكان ينبغي أن يقول فاملذهب ال  ،اخلالف فيهما من الطرق :قال اإلمام البلقيين ال دية
فال قصاص على  ،اقتلين :فلو اقتصر على قوله ،وال خيتص ذلك ابإلكراه ،دية وال ،قصاص
أن أاب احلسن العبادي أشار إىل  :ويف الروضة وأصلها. (7)يف األظهر أيضا   وال دية ،املذهب

فإن قصد  ،ال على قصد الدفع عن نفسه ،قتضى اإلكراهمبأن حمل اخلالف ما إذا قتله 
مل يسقط ،نعم لو كان اآلذن يف قتل نفسه عبدا   ،مل يلزمه شيء قطعا   ،الدفع عن نفسه

 .(8)وجهان إذا كان املأذون له عبدا   ،ويف وجوب القصاص ،ألنه حق السيد ؛الضمان
ألنه ليس  ؛وإال قتلتك :يعين إذا قال فليس إبكراه أو عمرا   اقتل زيدا   :قوله: ولو قال
ال جيد  ،واملكره من محل على قتل معني ،لقتله فمن قتله منهما كان خمتارا   ؛إبكراه بل ختيري



 يف )ب(: قال. (1)
 (.9/137الروضة ) (2)
 (.3/14(، حترير الفتاوى )7/67التهذيب ) (3)
 (.9/137الروضة ) (4)
 (.3/9حترير الفتاوى ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 157ص )
 (.5/224(، مغين احملتاج )6/171تاج )(، بداية احمل8/345النجم الوهاج ) (7)
 (.9/138(، الروضة )10/144العزيز شرح الوجيز ) (8)
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ألنه  ؛إنه األصح :وقال اإلمام البلقيين. (1)واختاره القاضي حسني ،إكراه :وقيل .عنه حميصا  
وليس كإكراهه على طالق إحدى  ،ال يتخلص من قتله إال بقتل واقع على معني واحد

 :قال الزركشي. (2)فإذا طلق معينة كان خمتارا   ،فإنه ميكنه أن يقول إحدامها طالق ،زوجيته
 .(3)وال شيء على املكره غري اآلمث ،وعلى املشهور جيب القود على القاتل

كقطع عضوين   ،كحز وقد أوال    فانذف   م  فعالن مزهقان  وجد من شخصني معا  : (4)فصل
سواء كان  ،فهما قاتالن ،يعين إذا وجد فعالن مزهقان من شخصني معا   فقاتالن

ن أخاف كل أب ،أو مل يكون ،وقده اآلخر نصفني ،أحدمها رقبته (6)زجأبن  ،(5)فانذف ِ مُ 
قال يف  .(7)دون اآلخر فلو كان أحدمها مدققا   ،عضوين ومات منهما أو قطعا   ،منهما

مل  :قال اإلمام البلقيين .(8)قياس ما سنذكره أن يكون املدقق هو القاتل :الروضة وأصلها
ال داللة له على صورة  ،فإن املذكور يف صورة الرتتيب ،يذكره ما يقتضي القياس املذكور



(، السراج الوهاج 9/139(، الروضة )10/145وابألول قال األصحاب. العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.158للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (.3/14الفتاوى )حترير  (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 159ص )
 األقوى، تقدمي فيهما واحلكم. السبب على والسبب املباشرة على املباشرة لطراين الفصل هذا عقد (4)

املتعادلني. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس  بني والتسوية
 (. 160برهان الدين بن مستعني ص )

 إذا ت ْذفيفا ، اجلريح على ذ ف َّْفتُ  ُمذفِ فان: بذال معجمة، وجيوز إمهاهلا، ومعناه: مسرعان للقتل، وقد (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 4/1362)قْتله، حكاه اجلوهري. انظر: الصحاح  أسرعت  

(، النجم الوهاج 162اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
(8/347.) 

 ب[-380] (6)
 (.8/347النجم الوهاج ) (7)
 (. 9/144(، الروضة )10/153العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ؛وال ما قبله ،ال يؤثر ما بعده ،على معىن االنتهاء إىل حركة املذبوح ذفففإن الت ،املعية
 .(1)لقطعه أثره

قوله: وإن أهناه رجل إىل حركة مذبوح أبن مل يبق إبصار ونطق وحركة اختيار مث جثى 
وال  ،وال يصرفانه ،ىل حالة اإلايس اليت ال يصح فيها إسالمهألنه صريه إ ؛آخر فاألول قاتل

در من واحرتزن ابالختيار عما يص ،أبن مل يبق تفسري حلركة املذبوح :وقوله ،يرث وال يورث
إنه  :وقال .والذابئح ابحلركة الشديدة ،واكتفى يف الروضة يف ابب الصيد ،(2)املقطوع نصفني

 .(4)قاله الزركشي ،رجع إىل أهل اخلربة ،ولو شك يف وصوله إىل حركة املذبوح ،(3)األصح
 .(5)فعزر كما لو قطع عضو ميت ،ألنه هتك حرمة ميت ؛قوله: ويعزر الثاين

كحز بعد جرح   ذففأي إىل حركة املذبوح فإن   الثاين قبل اإلهناء إليهاىنقوله: وإن ج
األول  وعلى (6)وسرايتها ،واحلز أبطل أثرها ،ابلسرايةألن اجلراحة كانت تؤثر  ؛فالثاين قاتل

ن يتوقع الربء أأو خطأ وال فرق بني  ،أي من تعمد ال حبسب احلالمقصاص العضو أو 
ألن  ؛أو حنو ذلك ،وبني أن يستيقن اهلالك بعد يومني ،لو مل يطرأ احلز ،من اجلرح السابق

 .(7)وتصرفاته نفذة ،حياته يف احلال مستقرة
أو  ،ن أخافاهأب ،ومات بسرايتهما ،أيضا   أي وإن مل يكن الثاين مدققا   وإال فقاتالن قوله:

ألن  ؛فمات فهما قاتالن ،مث قطع الثاين الساعد من املرفق ،قطع األول يده من الكوع



 (.3/15حترير الفتاوى ) (1)
 (.9/146(، الروضة )10/54العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.3/241الروضة ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 166ص )
 (.6/173(، بداية احملتاج )8/348النجم الوهاج ) (5)
 (. 9/146(، الروضة )10/154العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.6/173(، بداية احملتاج )8/348(، النجم الوهاج )9/146الروضة ) (7)
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 ،فتعامون على اإلزهاق ،وأمله وانضم إليها األمل الثاين ،القطع األول قد انتشرت سرايته
 .(1)فيجب عليهما القصاص
ألن املرض مل  ؛يف النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص قوله: ولو قتل مريضا  
وكالمهم  :قال الزركشي. (2)وأحكامه عليه حىت يهدر الفعل الثاين ،يسبقه فعل حبال القتل

 ،(3)وغريهم ،وهو ما عليه العراقيون ،يف الوصااي يقتضي أن املريض صار يف حكم األموات
 ،وال دية على قاتله ،أنه ال قود ،وقد نقل صاحب البيان عن الشيخ أيب حامد يف الوصااي

وبه صرح ابن الصباغ يف  ،وإمنا يتحرك حركة مذبوح ،ألنه مل يبق فيه حياة مستقرة ؛وال كفارة
 ،واملطلب على نقله عن القاضي (5)واقتصر يف الكفاية ،(4)والقاضي يف التعليق ،الشامل

 ،فكيف جيب القود على من يقطع مبوته يف احلال ،ألن القصاص يدرأ ابلشبهة ؛وهو األشبه
وال  ،فالقول قول الويل ،بل جبنايتك :وقال الويل .مات ابلنزع :فلو قال اجلان ،وعلى األول
 .(6)ذكره الروايين يف ابب الغرة ،حيتاج لليمني

أو يف  ،أو على زيهم ،أي أبن رآه يعظم اهلتهم ظن كفره بدار احلرب قتل مسلما  : فصل
 ِمنْ  ك ان    ِإنْ وإن ﴿لقوله تعاىل:  وكذا ال دية يف األظهر ،لوضوح العذر ؛ال قصاصصفهم 

فلم  ،فإن من مبعىن يف كما نقله الشافعي وغريه ،(7)﴾ر ق  ب ة   ف  ت ْحرِيرُ  ُمْؤِمن   و ُهو   ل ُكمْ  ع ُدو    ق  ْوم  



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/154العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.6/173(، بداية احملتاج )167أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (.3/15(، حترير الفتاوى )10/154(، العزيز شرح الوجيز )6/269الوسيط ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق 11/332(، البيان )12/44احلاوي ) (3)

 (. 171الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.11/332البيان ) (4)
 (.15/372كفاية النبيه )  (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 170ص )
 (.92سورة النساء آية رقم ) (7)
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وصورة املسألة أن  ،ألهنا تثبت مع الشبهة ؛جيب :والثاين. (1)ري الكفارةيذكر هللا تعاىل فيه غ
 وجب القصاص على األرجح ،مل يستعن به املسلمون فلو كان ذميا   ،يكون القاتل مسلما  

 وجب حربيا   وال ذميا   كونه  يظن مل فلو حرابته، ظن من بد ال بل كفره،  ظنه يكفي وال]
قد يوهم  :وقال الزركشي .(3)الرتجيحني اإلمام البلقيينذكر  ،(2)[األرجح على القصاص

 ،(4)لكن نقال يعين الرافعي ،أو كافر وجوب القصاص ،أنه لو مل يعلم أنه مسلم ،ظن :قوله
 .(6)عن البحر أنه ال جيب للشبهة (5)والنووي

وكذا القصاص يف  ،أي جتب الدية قطعا  قوله: أو بدار اإلسالم وجبا يف القصاص قول 
 ،فإن مل نوجبه فهل الدية مغلظة ،ألن الظاهر من حال من يف دار اإلسالم العصمة ؛األظهر

وشرط جراين اخلالف يف  ،وال خالف يف وجوب الكفارة ،أو خمففة على العاقلة قوالن
 ،خبالف ما إذا كان بدار احلرب ،(7)وإال وجب القصاص قطعا   ،أن يعهده حربيا   :القصاص

ويف  ،يةففالعبارة الوا .(8)كذلك قال البلقيين  .وإن مل يعهده ،فإنه يكفي فيه ظن كونه حربيا  
أ[ /316ويستثىن منه ما إذا كان بدار ] ،وإال فيجب قطعا   ،ن عهده حربيا  إ القصاص قول

 :وجبا أي :وقوله، (9)وال دية يف األظهر ،فال قصاص قطعا   ،اإلسالم يف صف أهل احلرب



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (. 171ص )

 ب. سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة (2)
 (.16-3/15حترير الفتاوى ) (3)
 (.10/155العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/147الروضة ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 173ص )
 (. 8/350(، النجم الوهاج )9/147(، الروضة )12/114احلاوي ) (7)
 (.3/16تاوى )حترير الف (8)
(، وقال الرزكشي: ))وهو األقيس(( السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/147الروضة ) (9)

 (.176والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
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أو أن الدية جتب  ،وال استيفاء ال وجواب   ،ألهنما ال جيتمعان ؛البدل ال على االجتماععلى 
 .(1)أن مل خنرت القصاص

أو ظنه قاتل أبيه فبان خالفه فاملذهب وجوب  أو عبدا   أو ذميا   قوله: ومن عهده مرتدا  
أو  ميا  أو من عهده ذ ،وكان أسلم ،على ظن أنه مل يسلم أي من قبل عهده مرتدا   القصاص

فإنه  ،(2)أو من ظنه قاتل أبيه ،أو العتق ،فبان اإلسالم ،ومل يعتق ،على ظن أنه مل يسلم عبدا  
الصواب فيها  :وعكس ذلك البلقيين فقال  ،ومل يشر إىل الظرف ,(3)عرب فيها ابألظهر

 :قال .والعبد إثبات قولني ،والذمي ،والصحيح يف صورة املرتد ،القطع إبجياب القصاص
فإن كان يقتل أبن كان  ،ال يقتل به ،وحمل اخلالف ما إذا كان القاتل ميقتضى ما عهده

تعبريه يف األوىل ابلعهد  :وقال الزركشي. (4)فال خالف يف إجياب القصاص ،أو ذميا   ،عبدا  
ومل يكن كذلك وجوب  ،من غري أن يعهده كذلك أ وذميا   ،يقتضي أنه إذا ظنه مرتدا  

وبني ظن قاتل  ،الوجه التسوية بينهما :قال الرافعي .(6)وبه صرح يف الوسيط ،(5)القصاص
 .(7)أو يف إثبات القولني ،األب إما يف القطع

ألن  ؛وجب القصاص أي غالبا  يقتل املريض  جهل مرضه ضراب   قوله: ولو ضرب مريضا  
فعليه  ،أما إذا علم مرضه ،ألن قصد اإلهالك مل يتحقق ؛ال :وقيل .(8)جهله ال يبيح
 .(1)القصاص قطعا  



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (.8/350(، النجم الوهاج )176ص )

 (. 8/351(، النجم الوهاج )9/147(، الروضة )10/155العزيز شرح الوجيز ) (2)
 أ[-381] (3)
 (.3/16حترير الفتاوى ) (4)
اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب (5)

 (. 178ص )
 (.6/270الوسيط ) (6)
 (.10/156العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/148(، الروضة )10/156وهو األصح. العزيز شرح الوجيز ) (8)
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أوأمان  ،أي بعقد ذمة أو عهد قوله: ويشرتط لوجوب القصاص يف القتل إسالم أو أمان
فيهدر احلريب  ،(2)اآلية ﴾ف أ ِجْرهُ  اْست ج ار ك   اْلُمْشرِِكني   ِمن   أ ح د   و ِإنْ ﴿: لقوله تعاىل ؛جمرد

تُ ُلوا﴿ :لقوله تعاىل ؛أي إن قتله مسلم واملرتد ْدمُتُوُهمْ  ح ْيثُ  اْلُمْشرِِكني   ف اق ْ وقوله  ،(3)﴾و ج 
 :(من بدل دينه فاقتلوه())(4) .أو  ،وقال اإلمام البلقيين : يشرتط يف القتيل مع اإلسالم

فإنه غري معصوم يف  ،ال يندفع شره إال بقتله ،أو قاطع طريق ،األمان أن ال يكون صائال  
إن شرط انتقاض  ،انتقض عهده بقطع الطريق ،فإن كان ذميا   ،تلك احلالة مع اإلسالم

مقتضى   ،أو قتال هو مهدر مع بقاء عهده ،وهل ينتقض عهد ابلصيال ،وإال فال ،عهده به
 .(5)كالم الشافعي وأصحابه الثاين

أما ابلنسبة إليه  ،أي ابلنسبة إىل غري مستحق القصاص قوله: ومن عليه قصاص كغريه
إذا قتله غري  ،وأورد عليه اإلمام البلقيين من عليه قصاص ابلقتل يف قطع الطريق ،(6)فهدر

 .(7)إال إن كان ميله يف حتتم القتل ،ال يقتل به ،املستحق
وال حق له يف  ،ألنه ال يسلط له على املسلم ؛قوله: والزاين احملصن إن قتله ذمي قتل

 .(8)به يف األصح فيهما أو مرتد قتال   ،وكذا لو قتله زان حمصن ،الواجب عليه
الزاين احملصن ال  ،وهو غري زاين حمصن ،يعين إذا قتل املسلم قوله: أو مسلم فال يف األصح

ويف زوائدها أن القاضي أاب  ،كذا عرب يف أصل الروضة  ،على الصحيح املنصوص ،يقتل به


، حتقيق (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت9/148(، الروضة )7/27التهذيب ) (1)
 (.178الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (.6سورة التوبة آية رقم ) (2)
 (.5سورة التوبة آية رقم ) (3)
(، كتاب اجلهاد والسري، ابب ال يعذب بعذاب هللا، حديث رقم 4/61أخرجه البخاري ) (4)

(3071 .) 
 (.18-3/17حترير الفتاوى ) (5)
 (.6/179(، بداية احملتاج )9/148(، الروضة )10/157العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/18حترير الفتاوى ) (7)
 (.6/179(، بداية احملتاج )8/353النجم الوهاج ) (8)
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وقال . (1)عده فال قصاص قطعا  فإن كان ب ،اخلالف إذا قتله قبل أم اإلمام يقتله :الطيب قال
وعلم أنه حمصن مل  ،فلو رآه يزين ،أو إقرار ،اخلالف فيما إذا ثبت زنه ببينة :اإلمام البلقيين

أن قاتله بعد  ،األصح فيمن رجع عن اإلقرار ابلزن :وقال .نص عليه ،يقتل بال خالف
والرافعي  ،خالف ما صححه املصنف ،(2)ويف نص الشافعي ما يشعر به ،الرجوع يقتل به

 .(4)يقتل به  (3)[ال]يف حد الزن من أنه 
 ألهنما ليس هلما ؛جمنون وال ،أي فال قصاص على صيب قوله: ويف القاتل بلوغ وعقل

 ،فهو كالعاقل وقت إفاقته ،أو املنقطع جنونه ،(6)وهذا يف اجلنون املطبق ،زامتاإلل (5)[أهلية]
أو بينة مث حق استوىف منه يف  ،ومن لزمه قصاص إبقرار ،وكاملطبق جنونه يف وقت اجلنون

 .(7)مث جن ال يستوىف منه ،خبالف ما لو أقر حبد ،ألنه ال يقبل الرجوع ؛حال جنونه
به  (8)[ويلحق] ،ألنه مكلف على الصحيح ؛قوله: واملذهب وجوبه على السكران

واخلالف يف  ،األصح طريقة القولني :قال يف التحرير. (9)املزيلة للعقلاملتعدي بتناول األدوية 
 ،فال شيء عليه ،أو جهل كوهنا مخرا   ،أما من أكره على شرب اخلمر ،غري املعذور بسكره

 .(10)إلطالقه خالفا  



(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس 9/148الروضة ) (1)
 (.183)برهان الدين بن مستعني ص 

 (.3/19انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 (.11/152العزيز شرح الوجيز ) (4)
 ساقطة من نسخ أ وأكملته من نسخة ب. (5)
 (.271الذي أطبق جنونه ودام متصال . حترير ألفاظ التنبيه ص ) -بفتح الباء–اجملنون املطبق  (6)
 (.6/180(، بداية احملتاج )8/355(، النجم الوهاج )10/158العزيز شرح الوجيز ) (7)
 يف )ب(: وأحلق. (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/149(، الروضة )10/158العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (. 187والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.3/20حترير الفتاوى ) (10)
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صدق بيمينه إن  ،أي وكذبه ويل املقتول أو جمنوان   كنت يوم القتل صبيا    :قوله: ولو قال
إذ عهد له  ،وكذا األصل دوام اجلنون ،ألن األصل بقاء الصغر ؛وعهد اجلنون ،االصبأمكن 

 .(1)جنون سابق
ألن اليمني إلثبات احمللوف  ؛فال قصاص وال حيلفيعين اآلن  أان صيب :قوله: ولو قال

لداللتها  ؛وهي أحسن ،(2)وال ميكن حتليفه :وعبارة احملرر ،ولو ثبت صباه لبطل ميينه ،عليه
 .(3)وعليه خبالف تعبري املصنف ،على املنع له

 مث أسلم أو عقدن له لقوله تعاىل: ،أي إذا قتل يف حرابته قوله: وال قصاص على حريب
ت  ُهوا ِإنْ  ك ف ُروا  لِلَِّذين   ُقلْ ﴿ ُمْ  يُ ْغف رْ  ي  ن ْ وجيب وألنه غري ملتزم لألحكام  ،(4)﴾س ل ف   ق دْ  م ا هل 

اللتزامهما  ؛واملرتد إذا كان املقتول مسلما   ،أي إبميان أو ذمة أو أمان على املعصوم
 .(5)األحكام

( رواه ()أال ال يقتل مسلم بكافر): لقوله  ؛قوله: ومكافأة فال يقتل مسلم بذمي
 .(8)واحلريب من ابب أوىل ،وفهم من كالمه أن املسلم ال يقتل ابملعاهد ،(7)وغريه (6)البخاري



(، بداية احملتاج 9/149(، الروضة )10/158(، العزيز شرح الوجيز )7/40التهذيب ) (1)
(6/181.) 

 (.389احملرر ص ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 189ص )
 (.38سورة األنفال آية رقم ) (4)
 (.10/159(، العزيز شرح الوجيز )4/198األم ) (5)
 (.6903(، كتاب الدايت، ابب دية العاقلة، حديث رقم )9/11أخرجه البخاري ) (6)
(، كتاب الدايت، ابب ال يقتل مسلم بكافر، حديث رقم 2/887رواه ابن ماجه يف سننه ) (7)

(2658.) 
اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 8/124االستذكار ) (8)

 (. 6/182(، بداية احملتاج )198برهان الدين بن مستعني ص )
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وكالمه  ،أي يقتل الذمي ابملسلم والذمي ماه  ت   ل  ذمي به وبذمي وإن اختلف م  قوله: ويقتل 
إال أن  ،من حيث إن النسخ مشل اجلميع ،واملذهب أنه ملة واحدة ،يقتضي أن الكفر ملل

 .(1)يرتد مبقتضى زعمهم
ألن االعتبار يف  ؛قتل ذمي ذميا   (2)أي فيما إذا قوله: فلو أسلم القاتل مل يسقط القصاص

ويف الكفاية وجه  ،(5)وأصلها (4)والروضة، وتبع يف اجلزم به أصله ،(3)العقوابت حبال اجلناية
وقال ، (7)مل أر من ذكره :وقال ،عن رواية الربيع ونقله اإلمام البلقيين قوال   ،(6)أنه يسقط

 .فلو أسلم بعده فاألصح كذلك ،هذا إذا أسلم ويل املقتول قبل إسالم القاتل :الزركشي
كالديون الالزمة يف   ،واألصح ال ،واقتصاره على القصاص يوهم أن الكفارة تسقط :قال

 .(8)الشرك
 فكذا يف األصحأي ابلسراية  وأسلم اجلارح مث مات اجملروح قوله: ولو جرح ذمي ذميا  

حلال  تسقط نظرا   :والثاين. (9)ب[ حالة اجلرح/316أي ال يسقط القصاص للتكافؤ ]



 (.8/357(، النجم الوهاج )9/150(، الروضة )11/305البيان ) (1)
 ب[-381] (2)
 املوت أن إال بكافر كافر  قتل هذا إمنا عنه منهيا بكافر مؤمن قتل هذا قال الشافعي: ))وليس (3)

 (.6/47القاتل((. األم ) حال حتولت حىت استأخر
 (.9/150وهو األصح، وقطع به مجاعة. الروضة ) (4)
 (.10/160العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (. 15/433كفاية النبيه )  (6)
 (.3/20حترير الفتاوى ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (8)

 (. 203ص )
 الزهوق؛ حبالة اعتبارا وهو األصح، وقطع به مجاعة، وصححه اإلمام واملتويل. والوجه الثاين: املنع؛ (9)

(، 9/150وضة )(، الر 10/160الزهوق. العزيز شرح الوجيز ) بسبب جيب إمنا القصاص فإن
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني 

 (.204ص )
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لكن حكاه القاضي حسني وغريه  ،(1)واخلالف يف الروضة وأصلها وجهان ،الزهوق
مث سرى وجب  ،مث أسلم القاطع ،فلو قطع طرفه ،واخلالف يف قصاص النفس ،(2)قولني

 .(3)القصاص يف الطرف قطعا  
 حترزا   ؛أي وال يفوضه إليه إذا مل يسلم قتص اإلمام بطلب الوارثيقوله: ويف الصورتني إمنا 

فإن مل يكن فلإلمام  ،هذا إذا كان له وارث :قال الزركشي. (4)من تسليط الكافر على املسلم
إذا مل يطلب وهو  ،وعلم من قوله بطلب الوارث أنه ال يقتص :قال .القصاص إذا رآه

 .(5)املنصوص
ألنه  ؛(6)كما قاله يف األم  ،م أم السواء عاد إىل اإلسال قوله: واألظهر قتل مرتد بذمي

ويقدم القتل  ،فأوىل أن يقتل به ،يةز وال يقر ابجل ،ال حيل ذحبيته ،من الذمي أسوأ حاال  
 :والثاين. (7)وقضيت الدية من ماله ،فإن عفا املستحق قتل ابلردة ،على قتله ابلردة قصاصا  

 ،وحيرم اسرتقاقه ،ألنه جيب عليه قضاء الصلوات ؛ألن علقة اإلسالم ابقية يف املرتد ؛املنع
مل يسقط القصاص على  ،مث مات اجملروح ،مث أسلم اجلارح ،فعلى األصح لو جرح مرتد ذميا  

 .(8)األصح



 (9/150(، الروضة )10/160العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/20حترير الفتاوى ) (2)
جلراح (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب ا9/150(، الروضة )10/160العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 204والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.6/185(، بداية احملتاج )9/150(، الروضة )10/160العزيز شرح الوجيز ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (. 205ص )
 (.6/48األم ) (6)
 (. 8/359(، النجم الوهاج )10/161(، العزيز شرح الوجيز )11/305البيان ) (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/161العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.8/359(، النجم الوهاج )207أنس برهان الدين بن مستعني ص )



                                                                (642)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الـــجـــــراح            
=================================================

 ،(1)ألن املقتول مباح الدم ؛املنع :والثاين. للتكافؤ ؛أي األظهر قتل مرتد مبرتد قوله: ومبرتد
 هُ وومه   ،ويف املطلب أهنما منصوصان يف األم ،(2)وتبع احملرر يف أن اخلالف يف هذه قوالن

 .(4)ويف الروضة وأصلها أنه وجهان ،(3)البلقيين
ال قصاص  :وقيل .ألنه مهدر ؛أي ال يقتل ذمي مبرتد على األظهر قوله: ال ذمي مبرتد

ال  :قال البلقيين. (7)أو وجهان ،ويف الشرح قوالن ،(6)واخلالف يف الروضة قوالن ،(5)قطعا  
أو نئبه  ،أو أوجه وإذا قلنا يوجب القصاص استوفاه اإلمام ،تردد يف أن اخلالف وجهان

ألنه ال  ؛أو كان خطأ مل جتب دية على األصح ،وإذا عفا املستحق على مال ،على املشهور
فإنه يعتقده حمقوق  ،ال تدينا   عنادا   ألن الذمي يقتله ؛وإمنا أوجبنا القصاص ؛قيمة لذمته

 .(8)وسياسة خبالف املسلم فقتلناه به زجرا   ،الدم
 و اْلع ْبدُ  اِبحْلُر ِ  احْلُر  ﴿أو لغريه لقوله تعاىل:  ،أي سواء كان له قوله: وال يقتل حر مبن فيه رق

 ،فأوىل أن ال يقتل به ،وألنه ال يقطع طرفه بطرفه ؛وظاهر عدم قتل حر بعبد (9)﴾اِبْلع ْبدِ 
 .(10)واملدبر واملكاتب وأم الولد ،ومشل كالمه املبعض

 .(11)ؤللتكاف قوله: ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض



 (، 10/162العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.390رر ص )احمل (2)
 (.3/21حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/159(، الروضة )10/162العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/184(، بداية احملتاج )8/360(، النجم الوهاج )6/274الوسيط ) (5)
 (.10/162العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.9/159الروضة ) (7)
 (.3/21حترير الفتاوى ) (8)
 (.178سورة البقرة آية رقم ) (9)
 (.6/184(، بداية احملتاج )8/360النجم الوهاج ) (10)
 (، 10/163العزيز شرح الوجيز ) (11)
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وقوى يف  ،(1)صح يف الروضةاألكه فال قصاص على إذا قتل املكاتب أابه وهو ميل: فرع
 :وقيل ،له غري أبيه فال قصاص على املذهب ولو قتل عبدا   ،(2)الشرح الصغري اإلجياب

 .(3)وجهان
 مث عتق القاتل أو عتق بني اجلرح واملوت فكحدوث اإلسالم قوله: ولو قتل عبد عبدا  
 .(4)مث أسلم واألصح أنه ال يسقط القصاص ،أو جرحه ،أي فيما إذا قتل ذمي ذميا  

ال  إن مل نرد حرية القاتل وجب :وقيل .قوله: ومن بعضه حر لو قتل مثله ال قصاص
أو زادت  ،وفيما إذا استوى القدران ،خالف يف عدم القصاص إذا كانت حرية القاتل أكثر

والقفال: ال  وهو اختيار القاضي أيب الطيب ،أصحهما عند املتأخرين ،حرية املقتول وجهان
ستيفاء جزء حر فيؤدي إىل ا ،ألن كل جزء من القتيل بقاتله جزء شائع من القاتل قصاص؛

ال نقول  ،أو آل األمر إىل املال ،ويدل على الشيوع أنه إذا كان القتل خطأ ،جبزء رقيق
وربع القيمة يف  ،بل جتب ربع الدية ،ونصف القيمة يف رقبته ،نصف الدية يف مال القاتل

أما يف و  ،فللتساوي ،جيب أما يف األوىل :والثاين. (5)وربع القيمة يف رقبته ،ماله وربع الدية
فتفاضال فال قصاص  ،أما إذا قتل من بعضه حر ،فألن املفضول يقتل ابلفاضل ؛الثانية
 .(6)جزما  



 (.9/151الروضة ) (1)
 (.3/21(، حترير الفتاوى )10/163العزيز شرح الوجيز ) (2)
الدين بن مستعني السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان  (3)

 (.215ص )
 (.6/185(، بداية احملتاج )11/309البيان ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/151(، الروضة )10/164العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 218والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.6/186(، بداية احملتاج )3/22ير الفتاوى )(، حتر 9/151ورجحه الشيخ أبو حامد. الروضة ) (6)
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ألنه إن كان  ؛أي إذا قتل أحدمها اآلخر قوله: وال قصاص بني عبد مسلم وحر ذمي
 .(1)أو الذمي فاحلر ال يقتل ابلعبد ،فاملسلم ال يقتل ابلذمي ،القاتل العبد

 ،واألم كاألب ،يعين ال قصاص على والد يقتل ولده بولد وإن سفلقوله: وال يقتل 
)ال يقتل الوالد ): لقوله  ؛وإن علو من قبل األب واألم ،وكذلك األجداد واجلدات

فال حيسن أن  ،ن الوالد سبب وجود االبنأل ؛(4)والطرباين (3)وأمحد (2)رواه الرتمذي (ابلولد(
 ،ووجوب النفقة ،ألهنم مثله يف العتق عليه ؛وغري األب مقاس عليه ،يف إعدامه يصري سببا  

 .(5)ورد الشهادة
ألنه مل يقتص منه جبنايته  ؛يعين لو قتل األب الرقيق عبد ابنه فال قصاص (6)قوله: وال له

فلألب  ،ولو وقتل االبن الرقيق عبد أبيه ،كان أوىل أن ال يستوفيه الولد  ،على الولد



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (.8/363(، النجم الوهاج )218ص )

ال ، رقم  أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل يف جاء (، أبواب الدايت، ابب ما3/71سنن الرتمذي ) (2)
 مسلم بن إمساعيل حديث من إال مرفوعا، اإلسناد هبذا نعرفه ال حديث، (، وقال: هذا1401)

حفظه. وقال البيهقي: ))وقال  قبل من العلم أهل بعض فيه تكلم قد املكي مسلم بن وإمساعيل
 أهل عامة أبن الشافعي فأكده،  النيب إىل مرفوع غري القود يف وهو منقطع احلديث أمحد: هذا

 (.12/39به((. معرفة السنن واآلاثر ) يقولون العلم
 (.1/423رواه يف مسنده ) (3)
 (.8/363مل أقف عليه يف كتب الطرباين، وحكاه عن الطرباين الدمريي يف النجم الوهاج ) (4)
 الوالد يقتل ال أن لقيتهم العلم أهل من عدد عن حفظت (: ))وقد6/36قال الشافعي يف األم ) (5)

أقول((، قال الزركشي: ))ونقل الشافعي يف األم واملختصر فيه اإلمجاع((. السراج  وبذلك ابلولد
الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص 

(221.) 
 أ[-382] (6)
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أو  ،كما لو قتل زوجة ابنه  ،ه ولد القاتلثوكذا لو قتل من ير  :قال يف احملرر .(1)القصاص
 .(3)وثبت يف بعض نسخ املنهاج ،أي ال جيب القصاص ،(2)زوجته وله منها ولد

 ،ألن االبن كالبعض من أبيه ؛واحلرية ،أي بشرط التساوي يف اإلسالم قوله: ويقتل بوالديه
وكذا يقاد  ،ويستثىن والد املكاتب الذي هو ملك كما تقدم ،واستيفاء البعض ابجلملة جائز
 .(4)سائر احملارم بعضهم من بعض

وإال فال  تصأق ابآلخر فإن أحلقه القائف (5)[أحدمها]قوله: ولو تداعيا جمهوال فقتله 
وإن أحلقه  ،فإن أحلقه القائف بعد ذلك ابلقاتل فال قصاص ،وعبارة احملرر مل تقتض يف احلال

فإن اشرتكا يف  ،ألن األبوة إذا ثبتت يف حق أحدمها انتفت عن اآلخر ؛(6)ابآلخر اقتص منه
ورجح اإلمام البلقيين أنه ال يقتص ، ويقتص من اآلخر ،قتله فال قصاص على الذي أحلقه به

 ،(7)وبه جزم املاوردي ،إنه ظاهر نص األم :وقال .من القاتل يف إحلاق القائف يف اآلخر
 (10)وأصلها (9)ويف الروضة، (8)وإال فال يدخل فيه ما إذا أحلقه بثالث ،وقول املصنف

بل يرتك حىت  ،ورده اإلمام البلقيين أبنه ال يثبت بسبب امللحق به ،وجوب القصاص أيضا  
 .(11)وقد تقرر ذلك هنا فال إحلاق، وينتسب ،يبلغ لو كان حيا  



 (.6/187(، بداية احملتاج )8/364(، النجم الوهاج )9/152الروضة ) (1)
 .(390احملرر ص ) (2)
 (.8/365النجم الوهاج ) (3)
 (.9/152(، الروضة )10/167(، العزيز شرح الوجيز )11/326(، البيان )12/22احلاوي ) (4)
 يف )ب(: إحدامها. (5)
 (.390احملرر ص ) (6)
 (.12/24احلاوي ) (7)
 (.3/23حترير الفتاوى ) (8)
 (.9/152الروضة ) (9)
 (.10/167العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.3/23حترير الفتاوى ) (11)
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ألنه  ؛أي على اآلخر فلكل قصاص األم معا  قوله: ولو قتل أحد أخوين األب واآلخر 
 .(1)فلو عفا أحدمها كان للمعفو عنه قتل العايف ،قتل مورثه

أجيب  ،فلو طلب القصاص أحدمها دون اآلخر ،أي إذا تنازعا قوله: ويقدم بقرعة
 .(2) حائزيننيوصورة املسألة أن يكون شقيق ،الطالب

أ[ /317أو ابدر بال ] ،أي إذا اقتص من خرجت قرعته قوله: فإن اقتص هبا أو مبادرا  
هو املذهب فإن  (3)[وهذا] حبق ورث قاتال  ناملقتص منه قتل املقتص إن مل  فلوارث ،قرعة

ألنه ورث القصاص املستحق على  ؛سقط القصاص عنه ومل يكن حمجواب   ،ورثنا املقتص
ولو ورثنا القاتل  ،فله قتله كان يكون املقتص منه ابنا    أما إذا كان حمجواب   ،نفسه أو بعضه

 .(4)حلق
بني األبوين فلكل واحد منهما حق القصاص على  وال زوجية قوله: وكذا إن قتال مرتبا  

  .(5)أرجحهما من زوائده الثاين ،وهل يقدم ابلقرعة أو نبدأ ابلقاتل األول وجهان ،اآلخر
 ،يف قطع الطريق ويستغىن عنه فيما لو قتالمها معا   :قال ،املعتمد اإلقراع :وقال اإلمام البلقيين

لكنه ال يتوقف على  ،ألنه حد وإن غلب فيه معىن القصاص ؛فلإلمام أن يقتلهما معا  
 .(6)الطلب

اختص القصاص  ،أي إن كانت الزوجية قائمة بني األخوين قوله: وإال فعلى الثاين فقط
 .(7)مما ورثته من قصاص أبيه الثابت عليه فسقط الكل من أمه شيئا   ألن األول ورث ؛ابلثاين



 (.9/153(، الروضة )10/168(، العزيز شرح الوجيز )390احملرر ص ) (1)
 (.6/188(، بداية احملتاج )8/367النجم الوهاج ) (2)
 يف )ب(: أي و. (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/154(، الروضة )10/169العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.231لب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )والدايت، حتقيق الطا
 (.9/154الروضة ) (5)
 (.3/24حترير الفتاوى ) (6)
 (6/189(، بداية احملتاج )8/367(، النجم الوهاج )10/169العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 ؛لو انفرد لقتل ،أي على املشهور إذا كان فعل كل واحد منهم قوله: ويقتل مجع بواحد
ذلك ذريعة إىل  الختذفلو مل يقتل اجلماعة بواحد  ،ألن القصاص شرع حلقن الدماء

لو متاال عليه أهل )) :وقال ،وقتل عمر رضي هللا عنه مخسة أو سبعة برجل قتلوه ،(1)سفكها
 .(4)ومل ينكر عليه فصار إمجاعا   (3)وغريه ،(2)رواه البخاري ((صنعاء لقتلتهم مجيعا  

أي ال عدد  قوله: وللويل العفو عن بعضهم على حصته من الذمة ابعتبار الرؤوس
أو مل يكن  ،أو عدد جرحات بعضهم أكثر ،سواء كانت جراحة بعضهم أفحش ،اجلراحات

 ،أو مل يكن له أن يقتصر على الدية ،وسواء كان جلراحة بعضهم أرش مقدر ،شيء من ذلك
أو العصى  ،ويستثىن من ذلك ما إذا كان الضرب ابلسياط ،موزعة على عدد رؤوسهم

فاألظهر التوزيع على عدد  ،و انفردتل ،وكانت ضرابت كل واحد منهم قاتلة ،اخلفيفة
 .(5)الضرابت ال الرؤوس

وجرحه آخر خطأ  ،يعين إذا جرحه إنسان عمدا   قوله: وال يقتل شريك خمطئ وشبه عمد
ألنه اجتمع ما يوجب  ؛فال قصاص على واحد منهما على الصحيح ،ومات من اجلراحتني

 ،قتل من بعضه حر رقيقا   كما إذا  ،فوجب أن يغلب حكم اإلسقاط ،وما يسقطه ،القود
وجتب نصف دية شبه العمد  ،واآلخر شبه عمد ال قصاص ،وكذلك لو جرحه أحدمها عمدا  

ويف مال العامد نصف دية  ،وعلى عاقلة املخطئ نصف دية اخلطأ ،على عاقلة صاحبه
فعليه  فإن قطع طرفا   ،أو آل اآلمر إىل الدية ،إن كانت جراحته ال توجب قصاصا   ،العمد



 (.6/189(، بداية احملتاج )8/368(، النجم الوهاج )10/176العزيز شرح الوجيز ) (1)
 يقتص أو يعاقب هل رجل، من قوم أصاب (، كتاب الدايت، ابب إذا9/8)أخرجه البخاري  (2)

 (.6896كلهم، رقم )  منهم
 وبني والنساء، الرجال بني القود (، كتاب اجلراح، ابب ابب8/73رواه البيهقي يف سننه الكربى ) (3)

 النفس. دون فيما العبيد
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 8/368(، النجم الوهاج )233ص )
(، بداية احملتاج 8/369(، النجم الوهاج )10/177(، العزيز شرح الوجيز )11/326البيان ) (5)

(6/190.) 
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للعلم أبن حكمهما  ،وهو غري حمتاج إليه ،وشبه عمد من زايدته :وقوله .(1)قصاصه
 .(2)واحد

يعين إذا  يف ذمي يف عبد وذمي شارك مسلما   قوله: ويقتل شريك األب وعبد شارك حرا  
 ،ألن فعل األب عمد ؛وجب القصاص على األجنيب ،اشرتك األب واألجنيب يف قتل االبن

كما لو كان   ،ال يسقط القصاص عن اآلخر ،ملعىن يف فعلهوسقوط القصاص عنه ال 
ومثله لو شارك  ،وجيب على األب نصف الدية املغلظة ،الويل عن أحدمها (3)دين فعفاعام

وجيب  ،واملسلم ،يف قتل ذمي ال قصاص على احلر أو ومسلم ذميا   ،يف قتل عبد حر عبدا  
أو جرح  ،مث أسلم اجملروح فجرحه مسلم ،خبالف ما لو جرح ذمي ذميا   ،على العبد والذمي

 ؛فيجب القصاص على املسلم واحلر ،فجرحه حر ومات منهما ،مث عتق اجملروح ،عبد عبدا  
 .(4)ألن كل واحد لو انفرد جبنايته لزم القصاص

وشريك النفس ودافع الصائل يف  أو حدا   قوله: وكذا شريك حريب وقاطع قصاصا  
 ،وشريك اجلارح قصاصا   ،يعين جيب القصاص على شريك احلريب يف قتل املسلم األظهر

مث  ،وعلى من جرح صائال   ،وهو شريك من جرح نفسه ،وشريك النفس ،والقاطع حدا  
حلصول الزهوق بفعلني  ؛يقتل غالبا   (5)[مما]إذا كانت اجلراحتان  ،جرحه غريه على األظهر

ال  :والثاين. (6)ملعىن خيصه فصار كشريك األب ،وامتناع القصاص على اآلخر ،عمدين
مث أسلم  ،أو حربيا   ،والقوالن أيضا فيما إذا جرح مسلم مرتدا   ،(7)بل عليه نصف الدية ،جيب



(، السراج الوهاج 10/179رح الوجيز )(، العزيز ش390(، احملرر ص )12/129احلاوي ) (1)
 (.236للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)
 (.8/370(، النجم الوهاج )239ص )

 ب[-382] (3)
 (. 9/161(، الروضة )10/179(، العزيز شرح الوجيز )391(، احملرر ص )12/129احلاوي ) (4)
 يف نسخة أ )ممن( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (5)
 (.9/161وهو األظهر. الروضة ) (6)
 (.9/161(، الروضة )10/180العزيز شرح الوجيز ) (7)
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ولو  ،فجرحه ذمي غريه ،مث عقدت الذمة للمجروح ،أو جرح ذمي حربيا   ،فجرحه آخر
فطريقان أصحهما طرد  ،أو حية وجرحه مع ذلك رجل ،أو ولدغته عقرب ،وجرحه سبع

 .(1)القولني
أو  وخطأ ومات هبما أو جرح حربيا   عمدا  واحد مبفرده قوله: ولو جرحه جرحني أي 

أما يف األوىل فألن الزهوق مل حيصل  فمات مل يقتل وجرحه اثنيا  أي اجملروح  مث أسلم مرتدا  
وأما يف  ،ونصف املخففة على عاقلته ،ولكن جيب نصف الدية املغلظة يف ماله ،بعمد حمض

وإن كان يف نظره  ،وغري مضمون وال خالف يف ذلك ،فألن املوت حصل مبضمون ؛الثانية
وفيه إشارة إىل أنه إذا كان ، (2)وعبارة احملرر مل تلزمه قصاص النفس ،قوالن اجلارحنيمن 

وقد  :يف الشرح فقالوبه صرح  ،لو انفرد اقتضاه هنا ،املضمون من الفعلني يقتضي قصاصا  
 .(3)ابن يكون قطع طرف ،يتعلق القصاص جبراحة العمد

فال قصاص على جارحه أي وهو ما يقتل يف احلال  مذففداوى جرحه بسم قوله: ولو 
فال : فلو قال ،وإال فأرشها ،وعليه قصاص اجلراحة إن اقتضت القصاص ،أي يف النفس

وفهم من إطالقه أنه ال فرق بني أن  ،ليعلم انتفاء الدية أيضا   ؛ضمان يف النفس كان أوىل
 .(6)والدمريي ،(5)قاله الزركشي ،والروايين ،(4)وبه صرح املاوردي ،يعلم حبال السم  أم ال



والغزايل((.  واإلمام حسني، القاضي عند أصح وهذا ،قصاص ال أبن القطع: قال النووي: ))والثاين (1)
 (.9/161الروضة )

(، بداية احملتاج 9/163(، الروضة )10/182(، العزيز شرح الوجيز )391احملرر ص ) (2)
(6/191.) 

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)
 (. 242ص )

 (.12/47احلاوي ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (. 244ص )
 (.8/372النجم الوهاج ) (6)
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ألنه شريك صاحب شبه  ؛أي فال قصاص على اجلارح فشبه عمد قوله: وإن مل يقتل غالبا  
 .(1)أو القصاص يف الطرف إن اقتضته ،بل عليه نصف الدية املغلظة ،العمد
أي فيأيت فيه  جارح نفسه (2)[شريكف] هحالأي اجملروح وعلم  ن قتل غالبا  إو  :قوله

شريك  :وقيل .(3)لفعل اجملروح منزلة العمد تنزيال   ؛واألظهر وجوب القصاص ،القوالن
أبنه يقتل  ،وقطع به بعضهم أما إذا مل يعلم اجملروح ،ألنه قصد التداوي ال اإلهالك ؛خمطئ
 .(4)كما لو كان مما يقتل غالبا  ،فال قصاص  غالبا  

ب[ /317أي لو انفرد ] قوله: ولو ضربوه بسياط فقتلوه وضرب كل واحد غري قاتل
 ،ن يضربوه تلك الضرابتأأي على  جيب إن تواطؤوا :ففي القصاص عليهم أوجه أصحها

إال ابملواالة من  ،ألن الضرب اخلفيف ال يظهر فيه قصد اإلهالك ؛فال وإن وقعت اتفاقا  
وزعت على عدد الضرابت على  ،وإن آل األمر إىل الدية ،أو املواطأة من مجاعة ،واحد

 .(5)األرجح
فإن عفا قتل  ،لسبق حقه ؛أي إن مل يعف ويل األولقتل أبوهلم  مرتبا   قوله: ومن قتل مجعا  

أو  ،ويل األول على املبادرة إىل القصاص (6)[جيرب]وليس لويل الثاين أن  ،لثاين وهكذااب



 (.6/192(، بداية احملتاج )391احملرر ص ) (1)
 يف )ب(: فشريك. (2)
(. 10/183(، العزيز شرح الوجيز )391ورجحه الرافعي ورواه عن ابن الصباغ. احملرر ص ) (3)

 (.6/192( بداية احملتاج )12/29وانظر: احلاوي )
(، وقال الزركشي: ))وهذه طريقة ال وجه((، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 6/192بداية احملتاج ) (4)

 (.245الدين بن مستعني ص ) اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان
(، العزيز شرح الوجيز 391وقيل: ال قصاص. وقيل: جيب على اجلميع القصاص. احملرر ص ) (5)

 (.8/373(، النجم الوهاج )10/185)
 يف )ب(: خيري. (6)
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وجيب لكل واحد من األولياء  ،يقتل جبميعهم :وقيل .(1)بل حقه على الرتاخي ،العفو
 .(2)حكاه الفواراين ،حصته من الدية

 ،أبن هدم عليهم جدارا   ،أي إذا قتلهم دفعة واحدة فبالقرعة وللباقني الدايت قوله: أو معا  
فإن عفا اعيدت القرعة  ،يقرع بينهم فمن خرجت قرعته قتل به ،وكذا إذا أشكل احلال

لتعدد القصاص بغري  ؛ووجبت الدايت للباقني ،وكذا لو عفا اثن خرجت قرعته ،للباقني
ولو رضوا  ،وبه صرح املاوردي ،(3)ومقتضى إطالق اجلمهور أن اإلقراع واجب ،اختيارهم

 .(4)فإن بدا هلم ردوا إىل القرعة ،بتقدمي واحد بال قرعة جاز
أي إذا قتله  وهللا أعلم  ولألول ديةقلت: فلو قتله غري األول عصى ووقع قصاصا  

لكنه  ،(5)وينتقل األول إىل الدية ،فقد استوىف حقه ،وال عفو من األول ،أحدهم بال قرعة
 .(6)إلبطال حق الغري ؛يعزر

 .(1)أي يف تغري احلال بني اجلرح واملوت على اجلارح واجملروح: فصل



 (.6/193(، بداية احملتاج )10/261(، العزيز شرح الوجيز )6/305وهو املشهور. الوسيط ) (1)
اج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن انظر: السر  (2)

 (. 8/373(، النجم الوهاج )249مستعني ص )
 (.5/249(، مغين احملتاج )6/194(، بداية احملتاج )8/373النجم الوهاج ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/262العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (. 250أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 ويل إىل اإلمام يبعث أن أحببت: قال أنه -عنه هللا رضي- الشافعي نص قال الرافعي: ))فعن (5)

 لكلهم ألن عليه؛ شيء وال كرهته،  الثاين، لهوقت يبعث، مل فإن عاف، أم طالب أهو ليعرف األول؛
 ويدل مبستحق ابألول، القتل فليس وإال التحرمي، كراهة  الكراهة تكون أن ويشبه القود، حق عليه
 (.10/263الكراهة((. العزيز شرح الوجيز ) يف لفظه بدل أساء فقد األم عن روي ما عليه

وقيل: يغرم لألول دية قتيله، ويؤخذ من تركة اجلاين دية قتيل نفسه. السراج الوهاج للزركشي،   (6)
(، النجم الوهاج 251كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

(8/374 .) 
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أي إذا   أو عبد نفسه فأسلم وعتق مث مات اجملروح فال ضمان أو مرتدا   قوله: جرح حربيا  
ألنه  ؛وال دية على الصحيح املنصوص ،فال قصاص قطعا   أو ذميا   ،مسلما   (2)كان اجلارح

 جتب الدية :وقيل .(3)فسرايته ال تكون مضمونة كسراية القطع قصاصا   ،قطع غري مضمون
أما  ،(6)إنه خمرج :لكن قال الرافعي ،(5)وهو يف الروضة قول ،(4)حبال استقرار اجلناية اعتبارا  

قاله  ،وجتب الدية هنا على األصح ،وجب القصاص كما تقدم ،إذا كان اجلارح مرتدا  
 .(7)البلقيين

لعدم الكفاءة يف أول  ؛أي مث أصابه السهم فال قصاص رمامها فأسلم وعتققوله: ولو 
 ،وعبد نفسه ،ليعود الضمري على احلريب واملرتد ،وكان ينبغي أن يقول رماهم ،إجزاء اجلناية

 .(8)والكافر بصفتيه ،وكأنه أعاد الضمري على عبد نفسه
كما رمى إىل   على العاقلة قوله: واملذهب وجوب دية مسلم اعتبار حبالة اإلصابة خمففة

على أهنا حالة على  ،يف صورة املرتد (10)نص يف األم :وقال البلقيين .(9)صيد فأصاب ذميا  



ين بن مستعني السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الد (1)
 (. 254ص )

 أ[-383] (2)
 (.6/194(، بداية احملتاج )10/187(، العزيز شرح الوجيز )391وهو األصح. احملرر ص ) (3)
الفارسي. العزيز شرح الوجيز  حممد أيب عن كج  ابن القاضي وحكاه إسحاق، أيب إىل وينسب (4)

(10/187.) 
 (.9/167الروضة ) (5)
 (.10/187العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/28حترير الفتاوى ) (7)
 (.6/195(، بداية احملتاج )8/376(، النجم الوهاج )10/188العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (. 9/168(، الروضة )10/189وقيل: جتب يف املرتد دون احلريب. العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.6/48األم ) (10)
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وكان ينبغي للمصنف أن  .(1)وعبد نفسه أوىل انتهى ،واحلريب مثله ،وهو املذهب ،اجلاين
 .(2)يقول مسلم أو حر

وال دية وال   ،ال قصاص فيها أي قطعا   قوله: ولو ارتد اجملروح ومات ابلسراية فالنفس هدر
وقيده البلقيين أبن  ،(3)فنقض العهد ذا إذا كان ذميا  هو  ،وهي مهدرة ،ألهنا تلفت ؛كفارة

 فإن كان مرتدا   ،بناء على األصح أن الذمي ال يقتل ابملرتد أو ذميا   ،يكون جارحه مسلما  
 .(4)وجب القصاص على األصح

كاملوضحة   ،أي إذا كان مما يوجب القصاص األظهر : وجيب قصاص اجلرح يف(5)[قوله]
فال يتغري مبا  ،ألن القصاص يف الطرف ينفرد عن القصاص يف النفس ويستقر ؛وقطع الطرف
وجاء آخر وحز رقبته جيب على األول قصاص  ،بدليل أنه لو قطع طرفه ،حيدث بعده

 ،القصاص يف املقطوعاملنصوص وجوب  :وقال .ونزع البلقيين يف إثبات قولني ،(6)الطرف
فإن   ،واخلالف إذا كان اجلارح مسلما   :قال .(7)ومقابله ختريج ابن سريج ،يف حالة اإلسالم

فيكون كما لو جرحه  ،واألصح أنه ال يقتل به ،بين على اخلالف يف قتله ابملرتد كان ذميا  
 ويقتص منه على اآلخر. ،مسلم



 (.3/28حترير الفتاوى ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)

 (. 256ص )
 (.6/195(، بداية احملتاج )8/376(، النجم الوهاج )10/190العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.3/28حترير الفتاوى ) (4)
 موضعه بياض يف )ب(. (5)
وهو األصح عند اجلمهور. وقيل: املنع، ألن اجلراحة صارت نفسا  بسرايتها، والنفس مهدرة فكذا  (6)

(، السراج الوهاج 10/191(، العزيز شرح الوجيز )6/39الطرف، واختاره اإلصطخري. األم )
(، 258للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (. 8/377هاج )النجم الو 
 (.3/28حترير الفتاوى ) (7)
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وذلك  ،ألن القصاص للتشفي ؛أي الذي كان يرثه لوال الردة قوله: يستوفيه قريبه املسلم
قاله  ،ملا أفهمه خالفا   ،صحوالوارث ابلوالء كالقريب على األ ،يتعلق ابلقريب دون اإلمام

 .(1)البلقيين
 ،(2)واملاوردي إىل األكثرين ،ونسبه ابن كج ،ألن املرتد ال وارث له ؛قوله: وقيل اإلمام

 .(3)ينونسب الرافعي األول إىل األكثر 
 :وقيل .أرشه :وقيل .قوله: فإن اقتضى اجلرح ماال وجب أقل األمرين من أرشه ودية

 ،ففي وجوبه وجهان (4)كاجلائفة  ،للمال أي إذا كان اجلرح الذي مات منه املرتد موجبا  هدر 
فعلى هذا األصح أنه جيب أقل األمرين من األرش الذي  ،الوجوب :أصحهما ،ويقال قوالن

 ،ما بلغ جيب أرش اجلراحات ابلغا   :وقيل. (5)ألنه املتيقن ؛ودية النفس ،يقتضيه اجلراحة
ألن اجلراحة إذا سرت اتبعة  ؛هدر :وقيل .(6)فيجب فيما إذا كان قطع يديه ورجليه ديتان

وعلى كل حال فالواجب يف ال أنخذ  .(7)فكذلك ما يتبعها ،وهي هنا مهدرة ،للنفس



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 12/57احلاوي ) (1)
 (.3/28(، حترير الفتاوى )259الدين بن مستعني ص )

 (.12/57واملزين وابن أيب هريرة وأكثر األصحاب. احلاوي ) (2)
 (.10/151العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ثلث وفيها. حنر ثغرة أو صدر، أو بطن، أو ظهر، من البدن جوف إىل تصل اليت اجلناية: اجلائفة (4)

 (.302) ص التنبيه: انظر. الدية
(، بداية احملتاج 9/169(، الروضة )10/192وهو األصح وحيكى عن النص. العزيز شرح الوجيز ) (5)

(6/197 .) 
 (.6/197(، بداية احملتاج )10/192اإلصطخري. العزيز شرح الوجيز ) قال وبه (6)
(، بداية 8/378(، النجم الوهاج )10/191سلمة. العزيز شرح الوجيز ) بن الطيب أبو قال وبه (7)

 (.6/197احملتاج )
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وقبل  ،أما إذا طرأت الردة بعد الرمي ،هذا إذا طرات الردة بعد اجلرح ،القريب منه شيئا  
 .(1)ألنه مرتد حني أتثر ابجلناية ؛اإلصابة فال ضمان ابتفاقهم

علم أ إن قصرت الردة وجب :وقيل ،قوله: ولو ارتد مث أسلم ومات ابلسراية فال قصاص
فالنص أنه ال جيب  ،مث ارتد اجملروح مث أسلم ومات ابلسراية جرح مسلم مسلما   أنه إذا

مث  ،فلحق اجملين عليه بدار احلرب أو مستأمنا   ،ونص فيما إذا جرح ذمي ذميا   ،القصاص
أن فيهما  :أصحهما ،ولألصحاب طريقان ،(2)أنه ال جيب ،جدد العهد ومات ابلسراية

وقيل إن قصرت إىل  :وأشار بقوله. (4)لتخلل حالة اإلهدار ،ال قصاص :أظهرمها ،(3)قولني
وهو أصح الطريقني يف  ،حبيث ال يظهر أثر السراية ،مبا إذا قصرت املدة ،ختصيص القولني

ورجح اإلمام البلقيين إجراء  ،فإن طالت مل جيب القصاص قطعا   ،(6)صلهاأو  ،(5)الروضة
 .(7)القولني مطلقا  

 :ويف قول .(8)واملوت يف حال العصمة ،لوقوع اجلرح ؛أي على األظهر قوله: وجتب الدية
أقل األمرين من كل  :وقيل .(10)ثلثا الدية :وقيل .(9)واإلهدار ،توزيعا على العصمة نصفها



 السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني (1)
 (. 262ص )

 (.10/193نص عليه الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/170حالني. الروضة ) على النصني تنزيل: والثاين (3)
 الصيدالين واملوت، وهو رواية اجلرح حاليت يف ابلقصاص مضمون ألنه القصاص، وقيل: وجوب (4)

 (.9/170(، الروضة )10/193وغريه. العزيز شرح الوجيز )
 (.9/170الروضة ) (5)
 (.10/193العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/28حترير الفتاوى ) (7)
 (.10/193وهو األصح عند األكثرين. العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.10/193(، العزيز شرح الوجيز )7/55وصححه البغوي. التهذيب ) (9)
حتقيق الطالب: أنس برهان  وخرجه ابن سريج. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، (10)

 (. 265الدين بن مستعني ص )
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فإن قصرت  ،وخصص اجلمهور اخلالف مبا إذا طالت مدة اإلهدار ،(1)وأرش اجلراحة ،الدية
فآل  ،وإذا أوجبنا القصاص :قال اإلمام. (2)نطرده يف احلالني :وقيل .وجب كل الدية قطعا  

إذا أوجبناه فعفى وجب كمال الدية بال  :وقال البغوي .(3)األمر إىل املال ففيه هذا اخلالف
 .(4)وهذا أرجح :قال الرافعي .وإمنا اخلالف إذا مل نوجبه ،خالف

فال ومات ابلسراية  ،أي لغريه فعتق فأسلم أو حر عبدا   قوله: ولو جرح مسلم ذميا  
يف  ألنه كان مضمون   ؛وجتب دية مسلمألنه مل يقصد ابجلناية من نكافته  ؛قصاص
وال بد من ذكر  ،(5)دية حر مسلم :وعبارة احملرر ،وهو يف االنتهاء حر مسلم ،االبتداء

يكون الواجب دية ف ،ألن تركه يف العبد إذا عتق خمل جلواز أن يكون العتيق كافرا   ؛(6)احلر
فإنه جيب أرش اجلناية  ،ابلسراية ما إذا مات بعد االندمال :وخرج بقوله .(7)حر كافر

 .(8)للسيد
لسيد العبد فإن زادت على قيمته فالزايدة أ[ /318أي الدية يف صورة العبد ] قوله: وهي

ألنه استحقه  ؛فاجلميع للسيد ،يعين إذا كانت الدية يف العبد مثل القيمة أو أقل لورثته
قال  .(9)ألهنا وجبت ابحلرية ؛وإن كانت أكثر فالزايدة على القيمة ،ابجلناية الواقعة يف ملكه



 تقطع الردة ألن غري؛ ال اجلراحة أرش الواجب أن: حموج قول الطربي القاضي قال الرافعي: ))وعن (1)
 (.10/193كالربء((. العزيز شرح الوجيز )  األرش فتقرر السراية، أتثري

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/193العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.263أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (.16/97هناية املطلب ) (3)
 (.10/194العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.393احملرر ص ) (5)
 ب[-383] (6)
 (.10/196(، العزيز شرح الوجيز )12/52احلاوي ) (7)
 (.8/380النجم الوهاج ) (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (9)

 (.6/199(، بداية احملتاج )8/380(، النجم الوهاج )265ص )
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بل للجاين  ،أنه ال يتعني حق السيد يف الدية (2)الغزايل (1)ورجح اإلمام :اإلمام البلقيين
وكالم املصنف خمصوص مبا إذا مل يكن  ،(3)وإن كانت اإلبل موجودة ،العدول إىل قيمتها
ولو قطع يد عبد فأعتق مث مات  (4)بقولهفإن كان فقد أشار إليه  ،للجرح أرش مقدر

أي وهو أرش الطرف املقطوع يف بسراية فللسيد األقل من الدية الواجبة ونصف قيمته 
فإن   ،السيدحىت يعترب يف حق  ،ألن السراية مل حتصل يف الرق ؛لو اندملت اجلراحة ،ملكه

وإن كان نصف القيمة أقل فهو أرش اجلناية الواقعة يف  ،فال واجب غريه ،كان كل الدية أقل
 .(5)ملكه

ألن السراية  ؛أي األقل من كل الدية وكل القيمة األقل من الدية وقيمته :قوله: ويف قول
فال بد من  ،وقد اعتربن السراية حيث أوجبنا دية النفس ،حصلت جبناية مضمونة للسيد

فإن   ،ونوجب للسيد أقل العوضني ،وموته حرا   ،فتقدر موته رقيقا   ،النظر إليها يف حق السيد
وإن كانت القيمة  ،والنقص جاء من إعتاق السيد ،كانت الدية أقل فليس على اجلاين غريها

مال مات بسراية عما إذا مات بعد اند :واحرتز بقوله. (6)بسبب احلرية ؛أقل فالزايدة وجبت
 .(7)وعلى اجلاين نصف القيمة للسيد ،فال قصاص يف الطرف ،اجلرح

قوله: ولو قطع يده فعتق فجرحه آخران ومات بسرايتهم فال قصاص على األول إن  
وكذا  ،يف الطرف قطعا   أيوجيب على اآلخرين وال يف الطرف  ،أي ال يف النفس كان حرا  



 (.16/112هناية املطلب ) (1)
 (.10/195العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.3/29حترير الفتاوى ) (3)
 بعده يف )ب(: قوله. (4)
( النجم الوهاج 10/196املسألة. العزيز شرح الوجيز ) يف املنصوص هو القول قال الرافعي: وهذا (5)

 (. 6/199(، بداية احملتاج )8/381)
 وقت القيمة نصف أو الدية نصف من يناألمر  أقل: فقال هريرة أيب ابن قال الزركشي: ))وأغرب (6)

اجلناية((. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن 
 (.267مستعني ص )

 (.8/380النجم الوهاج ) (7)
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ومها   ،وهو عدم الكفاءة ،ملعىن خيتص به ،ألن سقوطه عن األول ؛يف النفس على املذهب
وأما  ،(3)قوالن كشريك السبع :وقيل .(2)ال قصاص :وقيل .(1)فأشبها شريك األب ،كفؤان

وفيما  ،ألنه الذي جيء على ملكه ؛ويتعلق حق السيد مبا على االول ،الدية فعليهم أثالاث  
 .(4)مةونصف القي ،يستحقه القوالن فعلى األظهر األقل من ثلث الدية

أو  ال خيتلف احلال يف وجوب القصاص على اجلارح بعد العتق بني أن يكون واحدا  : تنبيه
والضمري يف  ،وإمنا تعدد اجلناية بعد العتق يف الواجب للسيد ومل يذكره املصنف ،متعددا  

إن كان  :وهذا الفرض مغن عن قوله أو حر عبدا   :ولو قطع يعود على احلر يف قوله :قوله
 .حرا  

يشرتط لقصاص الطرف أو اجلرح ما شرط للنفس ولو وضعوا سيفا على يده : فصل
 ،كما يعترب يف القتل  :أمجل ما بينه احملرر بقولهوها قطعوا نابوحتاملوا عليه دفعة واحدة فأ

واجلراحات فال جيب  ،يعترب يف األطراف ،عدوان حىت جيب القصاص ،حمضا   أن يكون عمدا  
 ،فأصاب رأس إنسان ،خطأ كما إذا قصدن ابحلجر جدارا   إذا وقعت ،القصاص فيها

وانتهى األمر  ،فتورم املوضع ،ال يشج غالبا   ،ن ضرب رأسه حبجروأوضحه أو شبه عمد أب
ويف املقطوع  ،ملتزما لألحكام ،ويعترب يف القاطع أن يكون مكلفا   ، إىل وضوح العظم

 ،ومن يقتل به يقطع به ،ال يقطع طرفه بطرفه ،العصمة كما مر فمن ال يقتل به الشخص
 ،ابن وضعوا احلديدة على العضو ،إذا اشرتكوا يف القطع ،ويقطع األيدي ابليد الواحدة

أبن قطع هذا من  ،ولو متيز فعل الشركاء. (5)ا انتهىهوحتاملوا عليها دفعة واحدة حىت اابنو 
وأابهنا  ،دمها بعض اليدأو قطع أح ،ناتت احلديدقحىت الت ،وهذا من جانب ،جانب
وينبغي  ،ويلزم كل واحد منهما حكومة تليق جبنايته ،فال قصاص على واحد منهما ،اآلخر



 (. 8/381(، النجم الوهاج )9/173الروضة ) (1)
 (.9/173(، الروضة )10/199العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.3/29(، حترير الفتاوى )10/199العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/201(، بداية احملتاج )9/173الروضة ) (4)
 (.393-392احملرر ص ) (5)
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وأابنوها عما  :واحرتز بقوله .(1)والروضة ،قاله يف الشرح ،أن يبلغ جمموع احلكومتني دية اليد
 ،واشرتك الباقون يف إابنة ابقيه ،أو أابن واحد منهم بعضه ،لو أابن كل منهما بعض الطرف

وحزه بعضهم يف  ،أو تعاونوا على قطعه مبنشار ،حبيث ال يتميز فعل بعضهم عن بعض
وهل جتب يف  ،فإنه ال قود على واحد منهم يف مجلة العضو ،وآخرون يف العود ،الذهاب

 .(2)إذا أمكن فيه خالف ،قدر ما أابنوه
والشجاج بكسر الشني  ،(3)حلصر االستقراءودليل ا قوله: وشجاج الرأس والوجه عشر

 ،وهو كذلك ابلنسبة للجبهة ،ومقتضاه إمكان مجيعها يف الوجه ،(4)مجع شجة بفتحها
 .(5)واللحى األسفل ،وقصبة األنف ،والدامغة يف احلد ،ويتصور ما عدا املأمومة

القصار دش من خرص أي حنو اخل وهي ما شق اجللد قليال   ،أي مبهمالت ارصةحقوله: 
وال  ،أي يدمي موضعها من الشق تدميه (7)أي بتخفيف الياء ودامية. (6)الثوب إذا شقه
 ،وأهل اللغة أبن سال منها دم فهي الدامغة ،(8)كما نص عليه الشافعي  ،يقطر منها دم
ومتالمحة . (1)أي بعد اجللد قطع اللحمتأي ابلضاد املعجمة ضعة ابو. (9)ابلعني املهملة



 (.179-9/178(، الروضة )205-10/204العزيز شرح الوجيز ) (1)
مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن (2)

 (.273ص )
 (.9/179(، الروضة )11/360البيان ) (3)
 (.9/180(، الروضة )1/323(، الصحاح )10/240هتذيب اللغة لألزهري ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/180(، الروضة )10/207العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.274والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
(، 196(، حلية الفقهاء ص )1/1032(، الصحاح )239الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص ) (6)

 (.9/180)(، الروضة 3/64هتذيب األمساء واللغات )
 أ[-384] (7)
 (.9/180(، الروضة )12/149(، احلاوي )6/19األم ) (8)
(، الروضة 196(، حلية الفقهاء ص )6/2341(، الصحاح )14/152هتذيب اللغة لألزهري ) (9)

(9/180.) 
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أي بكسر  ومسحاق  .(2)وال يبلغ اجللدة اليت بني اللحم والعظم ،أي يف اللحم وض فيهغت
 ،وكل جلدة رقيقة فهي مسحاقبلغ اجللدة اليت بني اللحم والعظم توحاء مهملة  ،السني

 ،أي تبدي وضحه وموضحة توضح العظم .(3)ةيوالالط ،وقد يسمى هذه الشجة امللطاه
 وهامشة هتشمه. (4)للدم الذي سرته ؛لعظم غري مشاهدوإن كان ا ،وهو بياضه يفرع ابملرود

أي تنقل العظم من موضع إىل  ومنقلة تنقلة. (5)سواء أوضحته أم ال ،أي بكسر العظم
هي اليت تكسر العظم حىت خيرج منها فراش  :ويقال .وتنقل ،هي اليت تكسر :ويقال .موضع
ومأمومة تبلغ . (6)وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف ،كل عظم رقيق  :والفراشة ،العظام

األمة  :ويقال هلا ،واجلمع مآميم كمكاسري ،وهي أم الرأس ،أي احمليطة له خريطة الدماغ
وتصل إىل الدماغ وهي  ،أي خترق اخلريطة خترقهاأي ابلغني املعجمة  ودامغة. (7)أيضا  

 .(8)مدققة



(، 196(، حلية الفقهاء ص )3/1186(، الصحاح )239الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص ) (1)
 .(12/149احلاوي )

 (.9/180(، الروضة )12/149(، احلاوي )5/2027الصحاح ) (2)
(، احلاوي 196(، حلية الفقهاء ص )4/1495(، الصحاح )5/196هتذيب اللغة لألزهري ) (3)

 (.9/180(، الروضة )12/149)
(، الصحاح 239(، الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص )5/102هتذيب اللغة لألزهري ) (4)

 (.9/180(، الروضة )196(، حلية الفقهاء ص )1/416)
 (.9/180(، الروضة )4/1318(، الصحاح )239الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص ) (5)
(، الروضة 196هاء ص )(، حلية الفق5/1835(، الصحاح )8/257هتذيب اللغة لألزهري ) (6)

(9/180.) 
(، السراج الوهاج للزركشي،  9/180(، الروضة )12/150(، احلاوي )196حلية الفقهاء ص ) (7)

 (.278كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.9/180(، الروضة )12/150(، احلاوي )4/1318الصحاح ) (8)



                                                                (661)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الـــجـــــراح            
=================================================

وروى أن  ،واستيفاء مثلها ،فقط أي لتيسر ضبطها قوله: وجيب القصاص يف املوضحة
وال قصاص فيما بعدها  ،(1)(()ال قصاص فيما دون املوضحة من اجلراحات)قال:  النيب 

 ،وعرضها ،والنقصان يف طول اجلراحة ،ألنه ال يؤمن الزايدة ؛وغريمها ،واملنقلة ،من اهلامشة
 .(2)وال يوثق ابستيفاء امليل

زايدة ال  ،ارصةنبه يف الدقائق على أن استثناء احل ارصةفيما قبلها سوى احل :قوله: وقيل
ال قصاص ف ،(3)وإمنا اخلالف يف غريها انتهى ،ارصة ال قصاص فيها قطعا  فإن احل ،بد منها
  :وقيل .والدامية كاخلارصة ،(4)والسمحاق على املذهب ،واملتالمحة ،اضعةبيف ال

قال  .(6)وهو طريقان ،يقتضي أن اخلالف وجهانوقول املصنف قبل ، (5)عةضابكال
 .(8)ترجيح القطع (7)ومقتضى إيراد الروضة ،أظهرمها فيه قوالن :الزركشي
ه بنن أو أذن ومل يب[ ولو أوضح يف ابقي البدن أو قطع بعض ما ر /318قوله: ]

 ؛والوجه فهو املنصوص ،أما يف إيضاح عظام البدن غري الرأس وجب القصاص يف األصح
وأما يف قطع  ،كالرأس والوجه  ،ألنه ينتهي إىل عظم يؤمن معه احليف ؛لتيسر استيفاء املثل

ويقدر  ،وإمكان االطالع عليهما يف اجلانبني ،أو األذن فإلحاطة اهلواء هبما ،(9)املارن



 (. 8/115رواه البيهقي وقال: حديث منقطع. السنن الكربى ) (1)
 (.7/399وحكى ابن املنذر اإلمجاع على أن ال قصاص إال يف املوضحة. اإلشراف ) (2)
 (.73دقائق املنهاج ص ) (3)
(، وعليها اقتصر ابن الصباغ واحملاملي وغريمها. السراج الوهاج للزركشي، كتاب 9/181الروضة ) (4)

 (. 280الدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )اجلراح و 
 (. 9/181(، الروضة )10/209العزيز شرح الوجيز ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 283ص )
 (.9/181الروضة ) (7)
اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب (8)

 (. 282ص )
 (.6/2202الرُمح. الصحاح ) من الن وما القص بة، عن وف ض ل األنف من الن   ما: املارِنُ  (9)
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واخلالف  ،وال ينظر إىل املساحة ،ويستوىف من اجلاين مثله ،كالثلث والربع  ،املقطوع ابجلزئية
أنه إذا أابنه جيب القصاص  :أحدمها ،ه يقتضي أمرينبنوالتقييد مبا إذا مل ي ،فيهما قوالن

لقة من ففيهما ويف ال ،(2)وأصلها ،(1)يف الروضة فقد حكى خالفا  ، وليس كذلك ،قطعا  
أنه يقتضي جراين  :واثنيهما. (3)والصحيح الوجوب ،أو احلشفة ،أو الشفة ،اللسان

أو كمال  ،لكن الرافعي جزم فيه ابلقصاص ،(4)جبلده فقط فيما إذا بقي متعلقا   ،اخلالف
  ،ولو شق بعض ما رن :عرب بقوله ولو ،(5)ومل يطرد فيه اخلالف ،إلبطاله فائدة العضو ؛الدية

 .(7)هبنقوله ومل ي  (6)[من]كما عرب به احلاوي لكان أحسن 
أو حدود   ،األعضاء املنتهية إىل مفاصلأي يف  (8)قوله: وجيب يف القطع من مفصل

 قتص؛أي في حىت يف أصل فخذ ومنكب إن أمكن بال إجافةكاألنمل تنتهي إىل مفاصل 
مل  ،أي وإذا مل يكن القصاص إال ابإلجافة وإال فال على الصحيح (9)إلمكان املماثلة



 (.9/183الروضة ) (1)
 (.10/209العزيز شرح الوجيز ) (2)
األذن. البيان  بعض يف القصاص يثبت ال أنه: الطيب أيب القاضي عن الصباغ، ابن وحكى (3)

(11/369.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 285ص )
 (.10/213العزيز شرح الوجيز ) (5)
 ( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. ألجليف نسخة أ ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 12/159احلاوي ) (7)

 (.285الدين بن مستعني ص )
 على ذلك يكون املفصل: ملتقى كل عظمتني يف جسد احليوان؛ ألنه يفصل بني كل عضوين، وقد (8)

والركبة. الصحاح  رفقامل يف كما  عضو يف عضو دخول مع يكون وقد احملضة، اجملاورة سبيل
 (.10/211(، العزيز شرح الوجيز )5/1790)

 (.8/388(، النجم الوهاج )9/181(، الروضة )393(، احملرر ص )11/365البيان ) (9)
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 :وقيل. (1)وسعة ،ألن اجلوائف ال تنضبط ضيقا   ؛سواء كان اجلاين أجاف أم ال ص،يقت
 ،وجياف مثل تلك اجلائفة ،ميكن أن تقطع :وقال أهل البصر ،يقبض إذا كان اجلاين أجاف
أو قال أهل  ،ومل ميكن القصاص إال إبجافة ،أما إذا مل جيف، وقد أطلق املصنف اخلالف

 .(2)لذلك قطعا   صفال يقت ،البصر ال ميكن إال إبجافة زائدة على إجافته
ألن هلا  وقطع أذن وجفن ومارن وشفة ولسان وذكر وأنثيني: وجيب يف فقئ عني قوله

 ،(4)ال قصاص يف الشفة :وقيل .(3)ومقطع عظم ،وإن مل يكن مفصل ،مضبوطة هناايت
 .(6)وتبع املصنف يف اجلزم فيهما احملرر ،(5)واللسان

إذا  ،نص يف األم على القصاص يف الشفر يف األصح (8)وشفران (7)قوله: وكذا إليان
ويف التتمة أنه  ،(10)ونقل اإلمام االتفاق على أنه ال جيري يف األليتني ،(9)قطعته املرأة

  .(2)لكن املصنف تبع الرافعي ،(1)إنه املعتمد عند األكثرين :وقال اإلمام البلقيين .املذهب



 (.3/32(، حترير الفتاوى )9/182(، الروضة )393احملرر ص ) (1)
(، العزيز شرح الوجيز 16/186حكاه اإلمام، وقال النووي: ))وهو وجه شاذ((. هناية املطلب ) (2)

 (.9/182(، الروضة )10/212)
 (.9/182وهو األصح عند األكثرين. الروضة ) (3)
 (.8/388(، النجم الوهاج )10/212وبه قال أبو إسحاق. العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/388وهو وجه عن أيب حامد. النجم الوهاج ) (5)
 (.363احملرر ص ) (6)
األليان: تثنية ألية، ومجعها أليات، بفتح الالم، ومها اللحمان الناتئان بني الظهر والفخذ. انظر:  (7)

 (.8389(، النجم الوهاج )25املعجم الوسيط ص )
(، 308ج. انظر: حترير ألفاظ التنبيه ص )الُشفران: بضم الشني املعجمة: ومها طرفا جانب الفر  (8)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني 
 (.8389(، النجم الوهاج )292ص )

 (.6/75األم ) (9)
 أبنه جزموا اتبعه ومن حامد أيب كالشيخ  (، وقال الرافعي: ))والعراقيون16/406هناية املطلب ) (10)

 (.10/212الشفرين((. العزيز شرح الوجيز ) يف قصاص ال
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وله قطع أقرب مفصل إىل لعدم الوثوق ابملماثلة  ؛قوله: وال قصاص يف كسر العظام
وصورة  :قال الزركشي. ويعدل إىل املال ،أي وله أن يعفو الباقي الكسر وحكومةموضع 

، (3)خبالف ما يومهه إطالقه ،أما جمرد الكسر فال ،املسألة أن ينفصل العضو من اجلناية
فليس له أن  ،فلو حصل من غري انفصال ،وعبارة البلقيين أن حيصل ابلكسر انفصال العضو

يفهم أنه إذا كسر العضد ال  ،أقرب مفصل :وقوله. (4)يقطع أقرب مفصل إىل موضع الكسر
 .(5)لكن األصح اجلواز وسيأيت ،ميكن من قطع الكوع

وهو ما بني أرش  ،(6)أي للهشم له: ولو أوضحه وهشم أوضح وأخذ مخسة أبعرةقو 
 .(7)فانتقل إىل بدله ،لتعذر القود يف اهلشم ؛واهلامشة ،املوضحة

ولو  ،أي وهو ما بني أرش املوضحة واملنقلة قوله: ولو أوضح ونقل أوضح وله عشرة أبعرة
 وهو مثانية وعشرون بعريا   ،فله أن يوضح وأيخذ ما بني أرش املوضحة واملأمومة أم،أوضح و 

وإمنا ذكر هذا ليبني أنه ال فرق فيما أمكن  ،ألن يف املأمومة ثلث الدية ؛وثلث بعري
 .(8)القصاص فيه بني أن يتأخر عن حمل اجلناية أو يتقدم



 (.3/32حترير الفتاوى ) (1)
 (.10/212العزيز شرح الوجيز ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 293ص )
 (.3/32حترير الفتاوى ) (4)
لزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني السراج الوهاج ل (5)

 (.293ص )
 ب[-384] (6)
 (.6/207(، بداية احملتاج )8/390(، النجم الوهاج )9/183الروضة ) (7)
 (.8/390(، النجم الوهاج )9/183(، الروضة )10/214العزيز شرح الوجيز ) (8)
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ألنه قادر على حمل  ؛أي وترك الكف فليس له التقاط أصابعه (1)قوله: ولو قطعه من كوع
وقال اإلمام لو طلب أمنلة واحدة ومل جيب  ،(2)اجلناية ومهما أمكن املماثلة ال يعدل عنها

 .(3)فهم املنع من اجلميع من ابب أويلفلو مثل املصنف ابألصبع لكان أحسن فإنه ي ،قطعا  
ألنه يستحق إتالف  ؛عزر لعدوله عن املستحق وال غرمأي لفظ األصابع  قوله: فإن فعله

كما أن مستحق النفس لو قطع طرف اجلاين ال غرم   ،اجلملة فال يلزمه إبتالف البعض غرم
 .(4)عليه

أي كما أن مستحق النفس لو قطع يد اجلاين  : واألصح أن له قطع الكف بعده(5)[قوله]
لكنه حكى عن  ،(8)عن البغوي (7)وأصلها (6)له أن يعود وحيز رقبته كذا حكاه يف الروضة

اإلمام فيما لو قطع اجلاين من املرفق فقطعه اجملين عليه من الكوع مث أراد بعده أن يقطع من 
وال بد من التسوية بني  قال الرافعي. (10)وجعله البغوي على الوجهني ،(9)املرفق أنه ال ميكن



 فهو البوع، ُكرُسوع، وأما  اخلنصر يلي وما. اإلهبام يلي الكف مفصل يف الذي الكوع: العظم (1)
 يدري ما: أي بوعه، من كوعه  يدري ما: قوهلم ومنه. رجل كل  من اإلهبام أصل عند الذي العظم

  أصل عند الذي العظم أصل من يديه كعيب  من( إهبام) كل  عند الذي العظم اسم ما غباوته من
(، السراج الوهاج 76(، املعجم الوسيط ص )3/1278)رجليه. انظر: الصحاح  من إهبام كل

 (.297للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.6/208(، بداية احملتاج )3/33(، حترير الفتاوى )9/183الروضة ) (2)
 (.16/221هناية املطلب ) (3)
 (.8/391(، النجم الوهاج )9/184)(، الروضة 10/214العزيز شرح الوجيز ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.9/184الروضة ) (6)
 (.10/214العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.7/107التهذيب ) (8)
 (.16/221هناية املطلب ) (9)
 (.7/108التهذيب ) (10)
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ويعضده أنه  ،الصورتنيصح  أنه ال ميكن من ذلك يف األ :وقال اإلمام البلقيين. (1)الصورتني
مث أراد القود من املرفق مل ميكن منه  ،لو كسر اجلاين العضد فقطعه اجملين عليه من الكوع

 .(2)جزما  
يعين إذا كسر عظم  باقيه قطع من املرفق وله حكومة القوله: ولو كسر عضده وأابن]

ملا بقي من  فللمجين عليه أن يقطع من املرفق وأيخذ احلكومة ،العضد وأابن اليد منه
 . (4)[(3)وحكومة للمقطوع من العضد ،وحكومة للساعد ،وإن عفا فله دية الكف ،العضد

أي فلو أراد أن يرتك املرفق ويقطع من  يف األصح (5)]م كن[قوله: فلو طلب الكوع 
ألنه عاجز عن القطع يف حمل  ؛(7)ورجحه البلقيين ،(6)الكوع مكن يف األرجح عند البغوي

وكالمه  ،ورجحه يف الشرح الصغري ،ال ميكن :والثاين. (8)ومسامح ابلعدول إىل الكوعجلناية ا
 ،ألنه عدول عما هو أقرب إىل حمل اجلناية ،(10)قاله الزركشي ،يشعر برتجيحه (9)يف الكبري

 .(11)وعلى األصح له حكومة الساعد وحكومة املقطوع من العضد
 خفأب هالضوء فذاك وإال أذهبقوله: ولو أوضحه فذهب ضوءه أوضحه فإن ذهب 

يعين إذا أوضح رأسه فذهب ضوء عينه فالنص أنه  هحدقتممكن كتقريب حديدة حمماه من 



 (.10/215العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/33حترير الفتاوى ) (2)
 (. 9/184(، الروضة )10/215العزيز شرح الوجيز ) (3)
 سقط من )ب(. (4)
 يف نسخة أ )ممكن( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (5)
 (.7/107التهذيب ) (6)
 (.3/33حترير الفتاوى ) (7)
 (.9/184(، الروضة )10/215ورجحه الروايين وغريه. العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.10/215العزيز شرح الوجيز ) (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (10)

 (. 299ص )
 املصدر السابق. (11)
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ونص فيما إذا قطع أصبعه فسرى إىل  ،جيب القصاص يف الضوء كما جيب يف املوضحة
 واملذهب تقرير: فيهما قوالن :الكف أو إىل أصبع أخرى أنه ال قصاص يف حمل السراية فقيل

والفرق أن الضوء وحنوه من اللطائف ال يباشر ابجلناية فيفوهتا ابجلناية على حملها  ،(1)النصني
خف ما ميكن أب أذهب ،أو ما جياوره فإذا اقتص يف املوضحة فلم يذهب ضوء عني اجلاين

من تقريب حديدة حمماة من حدقته أو طرح كافور وحنوه فيها وإن ذهب ضوء اجلاين حصل 
وإال فلو هشمه فذهب ضوءه  ،وتصوير املصنف ذهاب الضوء ابملوضحة مثال ،(2)القصاص

وإمنا مثل ما جيري فيه القصاص لئال يوهم  ،وإن مل جيب القصاص يف اهلشم ،فاحلكم كذلك
.(3)التداخل

عن نص  (4)حكاه الرافعي قوله: ولو لطمه لطمة تذهب ضوءه غالبا فذهب لطمة مثلها
 ،(6)واستحسنه الرافعي ،اللطمة كما ال يقبض يف اهلامشة ال يقتض يف :وقيل. (5)األم

فلو ذهب  ،وحمل القصاص ما إذا ذهب من العينني :قال يف التحرير، (7)وصححه البغوي
فإن أمكن وإال  ،الحتمال أن يذهب منهما بل يذهب ابملعاجلة ؛من أحدمها مل يلطم

 .(1)عما إذا مل يكن يذهبه فال قصاص ،يذهب ضوءه غالبا   :واحرتز بقوله. (8)فالدية



 (.9/187(، الروضة )10/217العزيز شرح الوجيز ) (1)
: طالب أيب بن علي حديث البصر من االقتصاص صفة يف روي ما قال ابن املنذر: ))وأحسن (2)

 عينه من فأدنها بكلبتني املرآة أخذ مث قطنا ، األخرى العني على وضع مث فأمحيت، مبرآة أمر أنه"
 (.7/412عينه((. اإلشراف ) إنسان سال حىت

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)
 (. 302ص )

 (.10/218العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/7األم ) (5)
 (.10/219العزيز شرح الوجيز ) (6)
  (.7/95التهذيب ) (7)
 (.3/34حترير الفتاوى ) (8)
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 .(2)أي إن أمكن وإال أخذت الدية أذهبأ[ أي ابللطمة /319] قوله: فإن مل يذهب
حكاه يف  مضبوطا   ألن له حمال   ؛قوله: والسمع كالبصر جيب القصاص فيه ابلسراية

وحكى اإلمام البلقيين عن النص  ،(5)ومعىن عن تصحيح اإلمام نقال   (4)وأصلها (3)الروضة
وجزم به يف  ،(6)هو املعتمد :وقال ،ألنه ال يوصل إىل القود فيه ،وال قود يف ذهاب السمع

 .(7)املهذب
أي إذا ذهب ابجلناية على اليد أو الرجل أو  والذوق والشم يف األصح البطشقوله: وكذا 

وعبارة احملرر  ،وال نقل للخربة طرق يف إبطاهلا ،ألن هلا حمال مضبوطة ؛على الفم والرأس
ألنه ال مقر هلا وال حد هلا  ؛األصح أنه ال قصاص يف الثالثة :قال اإلمام البلقيين ،(8)األشبه

نه ال وجزم يف املهذب أب، (9)يوقف عليه فهي كالسمع الذي نص على أنه ال قصاص فيه
 .(11)واألقرب منع القصاص يف العقل :قال الرافعي ،(10)قصاص يف الشم وال يوقف فيه

ألنه ميكن  ؛أي على املذهب قوله: ولو قطع أصبعا فتآكل غريها فال قصاص يف املتآكل
جيب  :ويف قول. (12)لعدم حتقق العمد به ؛إتالفه ابملباشرة فلم يقتص منه ابلسراية



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (. 305ص )

 (6/210(، بداية احملتاج )8/393(، النجم الوهاج )394(، احملرر ص )12/172احلاوي ) (2)
 (.9/186الروضة ) (3)
 (.10/218العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.16/208هناية املطلب ) (5)
 (.3/34حترير الفتاوى ) (6)
 (.3/183املهذب ) (7)
 (.394احملرر ص ) (8)
 (.3/34حترير الفتاوى ) (9)
 (.3/183املهذب ) (10)
 (.10/212العزيز شرح الوجيز ) (11)
 (. 8/394(،  النجم الوهاج )9/187وهو املنصوص. الروضة ) (12)
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 ،فالنص أن السراية ال تقع قصاصا   ،وإذا اقتص يف األصبع فسرى إىل الكف. (1)القصاص
 ،ولو عفى اجملين عليه عن قصاص األصبع فله دية اليد ،بل جتب على اجلاين دية يف اليد

فله أربعة  ،أو سرى وقلنا ال تقع قصاصا   ،وإن اقتص فلم يسر القطع إىل غري تلك األصبع
وما جيب من  ،وال جيب ملباينتها من الكف حكومة ،أمخاس دية الكف لألصابع األربع

 .(2)ألنه وجب جبناية عمد موجبة للقود ؛يف مال اجلاين على الصحيح الدية جيب مغلظا  
 .(3)على العاقلة :وقيل

 
 
 
 
 

 ومستوفيه واالختالف فيه (4)ابب كيفية القصاص
أراد أن يبني ما به يعترب املماثلة وهي يف  ،ملا ذكر أن شرط القصاص يف الطرف املماثلة

 .(5)الطرف مبثابة الكفاءة يف النفس
 وال شفة سفلى بعليا أو أذن   ،أو عينا   ،أو رجال   ،كانت  أي يدا   قوله: ال يقطع يسار بيمني

 .(1)وكذا ال يقطع اجلفن األسفل ابألعلى


 (.8/394قال الدمريي: وهو قول خمرج. النجم الوهاج ) (1)
 أ[-385] (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/188الروضة ) (3)

 (. 310الدين بن مستعني ص )
 يف القصاص اشتقاق ذلك القطع والقود، ومن وهو القص، من مأخوذ -القاف بكسر-القصاص  (4)

(، الزاهر ص 3/1052اح )أثره. الصح اقتص فكأنه ابألول، فعله مثل به يفعل أنه وذلك اجلراح،
 (.5/11(، مقاييس اللغة )241)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)
 (. 311ص )



                                                                (670)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الـــجـــــراح            
=================================================

 ،والعني واألذن ،وكذا الرجل ،فال يقطع اليد اليمىن ابليسرى ،أي يف اجلميع قوله: وعكسه
 .(2)واختالف أتثر احملال ابجلراحات ،الختالف املنافع ؛لشفة العليا ابلسفلىوال يقطع ا

مل يقتص  ،فلو قطع أمنلة وسطى ،انت من تلك األصبعكأي ولو   قوله: وال أمنلة أبخرى
  ،وكذا ال يقطع أصبع أببصع ،فإذا سقطت أستوفيت الوسطى ،منه إن كان علياه ابقية

واالسم  ،والسبب فيه بعد اإلمجاع أن االتفاق يف احملل :قال اإلمام. (3)كالسبابة والوسطى
 .(4)ال بد منه

وزائدة اآلخر  ،أي أبن كانت زائدة اجلاين جبنب اخلنصر قوله: وال زائد بزائد يف حمل آخر
لكن  ،إذا كان يف حمله ،ابلزائد ومفهومة قطع الزائد ،بل يوجد احلكومة ،جبنب اإلهبام

 ،ولزائدة اجملين عليه مفصل ،أبن يكون هلا ثالث مفاصل ،يستثىن ما إذا كان زائدة اجلاين أمت
ويقطع الزائدة  ،نقل عن النص ،ألهنا أعظم من تفاوت احملل ؛فال يقطع هبا ،أو مفصالن

كما إذا رضي ابلشالء عن   ،لنقصان الزائدة ؛وال شيء له ،إذا اتفق حملهما ،ابألصلية
 ،وأطلق يف التنبيه أنه ال يؤخذ الزائد ابألصلي، (5)كذا يف الروضة وأصلها  ،الصحيحة

كما يؤخذ   ،ألنه أنقص من حقه ؛يؤخذ الزائد ابألصلي :وقال يف املهذب. (6)وعكسه
 موضع يف وان كان األصبع الزائد اثبتا   :وقال يف احلاوي. (7)ابلصحيحة إذا رضي اجلاين عليه

مل  ،وإن كان يف غري موضع ثبات األصلي ،وعلى مسته أخذ الزائد ابألصلي ،ثبات األصلي



 (.10/222(، العزيز شرح الوجيز )394(، احملرر ص )12/182احلاوي ) (1)
 (.5/261(، مغين احملتاج )6/213(، بداية احملتاج )10/222العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/213(، بداية احملتاج )8/396(، النجم الوهاج )394احملرر ص ) (3)
 (.16/247هناية املطلب ) (4)
 (.10/222(، العزيز شرح الوجيز )9/189الروضة ) (5)
 (.227التنبيه ص ) (6)
 (.3/186املهذب ) (7)
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وينبغي تنزيل   :قال الزركشي. (1)ألنه جييء بقصاص على غري حمل اجلناية ؛يؤخذ ابألصلي
 .(2)واملهذب على هاتني احلالتني ،كالم التنبيه

 و اْلع نْي  ﴿قوله تعاىل:  أي قطعا   قوله: وال يضر تفاوت كرب وطول وقوة بطش يف أصلي
ألنه ليس اسم  ؛يضر :والثاين. (4)كما يف األصلية  ،وكذا زائد يف األصح ،(3)اآلية ﴾اِبْلع نْيِ 

وخص اإلمام الوجهني مبا إذا مل يؤثر تفاوت  ،(5)حىت يكتفي ابالتفاق يف االسم ،خمصوص
وسائر الصفات ال  ،واالختالف يف اللون :قال ،فإن أثر فال قصاص ،احلجم يف احلكومة

ويستثىن مما ذكره املصنف ما إذا كانت أصابع أحدى ، (6)يؤثر بعد التساوي يف احلكومة
إذا قطعها صاحب اليد املستوية  ،فال قصاص يف القصرية ،وكفها أقصر من األخرى ،يديه

عن  (8)وأصلها ،(7)حكاه يف الروضة ،وفيها دية نقصة حكومة ،ألهنا نقصه ؛مع األخرى
أو جناية  ،يشمل ما إذا كان النقص آبفة مساوية ،وإطالقه أنه ال يضر التفاوت ،(9)البغوي

 ،أبن ضرب رجل يده فنقص بطشها ،لكن ذكر الرافعي فيما إذا كان النقص ابجلناية ،جان
وأنه ال  ،أن اإلمام حكى أنه ال قصاص ،مث قطع تلك اليد كامل البطش ،وأخذ فيه احلكومة



 (.12/178احلاوي ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)

 (. 315ص )
 (.45سورة املائدة آية رقم ) (3)
 (.8/397(، النجم الوهاج )10/223العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/397النجم الوهاج ) (5)
 (.16/216هناية املطلب ) (6)
 (.9/203الروضة ) (7)
 (.10/223العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.7/112التهذيب ) (9)
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وحكى اإلمام عن األصحاب يف ابب  :قال الزركشي .(1)جيب دية كاملة على األصح
 .(2)فإطالق الكتاب صحيح وحينئذ ،وهو الصواب ،الدايت الوجوب

 ،أي تدرع موضحة املشجوج خبشبة أو خيط وعرضا   قوله: ويعترب قدر املوضحة طوال  
ويضبط الشاج  ،وعرضا   ستحق طوال  ويعلم القدر امل ،وحيلق ذلك املوضع من رأس الشاج

وحلق موضع الشجة من اجلاين هو ظاهر نص  ،ويوضح حبديدة حادة ،حىت ال يضطرب
ونص يف األم على أنه إن مل يكن ، (3)سواء كان على رأس اجملين عليه شعر أم ال ،املختصر

ملا فيه من إتالف شعر  ؛وللجاين شعر فال قصاص ،على رأس اجملين عليه شعر وقت اجلناية
 ؛على ما إذا كان عدم الشعر برأس املشجوج ،ومحل ابن الرفعة ما يف األم ،(4)مل يتلفه اجلاين
وال يضر التفاوت يف دقة الشعر  ،وما يف املختصر على ما إذا كان حملوقا   ،لفساد منبته

 .(5)وكثافته
ألن اسم املوضحة  ؛واملشجوج ،أي يف الشاج قوله: وال يضر تفاوت غلظ حلم وجلد

فيقطع النظر  ؛ما يتفق والتساوي يف قدر العوض قليال   ،يتعلق ابنتهاء اجلراحة إىل العظم
 .(6)عنه

لقوله تعاىل:  ؛أي وال يكتفي به قوله: ولو أوضح كل رأسه ورأس الشاج أصغر استوعبناه
ألن املرعي  ؛ابلة الكبريةفإنه يكتفى هبا يف مق ،وخيالف اليد الصغرية ،(7)﴾ِقص اص   و اجْلُُروح  ﴿



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/223العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (. 6/215(، بداية احملتاج )317أنس برهان الدين بن مستعني ص )

راح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجل (2)
 (. 318ص )

 (.348خمتصر املزين ص ) (3)
 (.6/64األم ) (4)
 (.38-3/37حترير الفتاوى ) (5)
(. وانظر: احملرر ص 10/224عند أيب إسحاق يعترب التساوي يف العمق. العزيز شرح الوجيز ) (6)

(395.) 
 (.45سورة املائدة آية رقم ) (7)
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ولو كانت رأسه أكثر ال  ،وهلذا لو كانت يد اجلاين أكثر قطعت ،وهنا املساحة ،فيها االسم
 .(1)يستوعب قطعا  

وال يقابل موضحة عضو  ،ألهنما عضوان وراء الرأس ؛تمة من الوجه والقفانقوله: وال 
 .(2)مبوضحة عضو

أي فلو كان املستويف  لو وزع على مجيعها رش املوضحةأمن  الباقيقوله: بل أيخذ قسط 
نه أل ؛رش موضحةأجيب متام  :وقيل .(3)رشخذ ثلث اإلأ ،يف ايضاح مجيع رأسه قدر الثلثني

 .(5)حكاه يف الكفاية ،كاملة   (4)لكان موضحة ،لو انفرد ذلك القدر
أي بقدر ما قدر رأس املشجوج فقط  (6)[أكرب أخذ]قوله: وان كان رأس الشاج 

ألن  ؛أن االختيار يف موضعه إىل اجلاين :والصحيح .(7)ألجل املماثلة ؛ابملساحة أوضحه
فيستويف  ،ألنه أوضح مجيع رأسه ؛االختيار إىل اجملين عليه :والثاين. (8)مجيع رأسه حمل اجلناية

 ،(10)وجرى عليه اجلمهور ،(9)نص عليه الشافعي رضي هللا عنه ،قدره من أي موضع شاء
 ،لكنه تبع أصوله ،تضعيف املقابل واعتبار اجلاين ،ب[/319فكالمه منتقد من وجهني ]

 ،والباقي بقدر ما فيه القصاص تعني وصار كأنه كل الرأس ،فإن كان يف رأس اجلاين موضحة



 (.8/398(، النجم الوهاج )10/224(، العزيز شرح الوجيز )395احملرر ص ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 395احملرر ص ) (2)

 (.320الدين بن مستعني ص )
 (.6/216(، بداية احملتاج )10/442العزيز شرح الوجيز ) (3)
 ب[-385] (4)
 (.15/387هريرة. كفاية النبيه ) أيب بن علي وإليه ذهب أبو (5)
 سقط من )ب(. (6)
 (.6/216(، بداية احملتاج )15/387احلسني، وهو اختيار القفال. كفاية النبيه ) القاضي حكاه (7)
 (.5/263(، مغين احملتاج )10/224العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.6/56األم ) (9)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق 10/442العزيز شرح الوجيز ) (10)

 (.8/399(، النجم الوهاج )322الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
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أو يستويف البعض  ،ولو أراد أن يستويف بعض حقه من مقدم الرأس وبعضه من مؤخرة
 ،مل يكن ذلك على األصح ،مع متكينه من استيفاء الباقي ،رشوأيخذ للباقي قسطه من األ

 .(1)ألهنما جنايتان ؛وأخذ أرش اآلخر ،اقتص يف أحدمها ،فلو أوضح يف موضعني
وحكاه  ،أي على الصحيح قوله: ولو أوضح انصيته وانصيته أصغر متم من ابقي الرأس

ال  :وقيل. (2)فال فرق بني مقدمة ومؤخرة ،ألن الرأس كله عضو واحد ؛احملاملي عن النص
 ،كما ال جيوز النزول إىل الوجه  ،وأيخذ األرش ملا بقي ،بل يستويف الناصية ،جياوز مثل حمله

 .(4)واقتصر عليه املاوردي ،(3)وصححه ابن أيب هريرة ،ليكمل موضحة الرأس ؛والقفا
 ،أي إذا كانت عمدا   ةقوله: ولو زاد املقتص يف موضحته على حقه لزمه قصاص الزايد

 ،تولدت ابضطرابك :فلو قال ،فإن كانت ابضطرابه فال ضمان ،ومل تضطرب املقتص منه
مث إنه إمنا  ،(5)رجح منهما اإلمام البلقيين املقتص منه :ففي املصدق منهما وجهان ،وأنكر

 .(6)يقتص يف الزايدة بعد اندمال موضحته اليت يف رأسه
ألن حكم الزايدة خيالف  عفا على مال وجب أرش كامل : فإن كان خطأ أو(7)[قوله]

وجيب  ،أي يوزع األرش عليهما قسط :وقيل .(8)وتغاير احلكم كتعدد اجلاين ،حكم األصل



 (.9/190الروضة ) (1)
 (.9/191(، الروضة )10/225وهو األصح املنصوص. العزيز شرح الوجيز ) (2)
وهو الذي عليه عامة األصحاب، واختيار القاضي حسني، وقال املتويل: إنه األقيس. السراج  (3)

الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص 
(323 .) 

 .(12/153احلاوي ) (4)
 (.3/36انظر: حترير الفتاوى ) (5)
 (.6/217(، بداية احملتاج )15/387كفاية النبيه )  (6)
 سقط من )ب(. (7)
الصباغ. العزيز شرح  وابن واحملاملي، الطيب، أبو القاضي حكاه الذي وينسب إىل القفال، وهو (8)

 (.15/387(، كفاية النبيه )10/225الوجيز )
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وقال  ،أخطأت ابلزايدة :ولو قال املقتص ،ألن اجلراحة واجلارح متحدان ؛قسط الزايدة
 .(1)بل تعمدت صدق املقتص بيمينه :املقتص منه
يعين إذا اشرتك مجاعة  قسطه :وقيل .أوضح من كل واحد مثلها ،أوضحه مجع قوله: ولو

يوضح من   :لإلمام أحدمها ،ففيه احتماالن ،أبن حتاملوا على اآللة وجروها معا   ،يف موضحة
وحكاه اإلمام  ،(3)وهبذا قطع البغوي ،(2)كالشركاء يف القطع  ،كل واحد مثل تلك املوضحة

 ؛ويوضح من كل واحد قدر حصته ،يوزع عليهم :والثاين. (5)عن نص األم (4)البلقيين
 .(6)خبالف القتل التجزئةإلمكان 

قد يتوهم من كالم املصنف أنه إذا آل األمر للدية جيب على كل واحد دية موضحة  : تنبيه
وصوبه اإلمام  ،(8)وقطع البغوي إبجياب القسط ،(7)وهو الذي رجحه اإلمام ،كاملة

وعكس يف الروضة النقل  ،(11)إنه مقتضي نص األم :وقال (10)وحكاه املاوردي ،(9)البلقيين
وعبارة  ،(14)قاله يف التحرير ،(13)والصواب ما ذكر عن الرافعي ،(12)عن اإلمام والبغوي



 (.9/191(، الروضة )10/225لوجيز )وهو األصح. العزيز شرح ا (1)
 (.16/200هناية املطلب ) (2)
 (.7/27التهذيب ) (3)
 (.3/36انظر: حترير الفتاوى ) (4)
 (.23-6/22األم ) (5)
 (.6/218(، بداية احملتاج )8/400(، النجم الوهاج )11/359البيان ) (6)
 (.16/201هناية املطلب ) (7)
 (.7/27التهذيب ) (8)
 (.5/264(، مغين احملتاج )3/36انظر: حترير الفتاوى ) (9)
 (.12/32احلاوي ) (10)
 (.23-6/22األم ) (11)
 (.9/191الروضة ) (12)
 (.10/226العزيز شرح الوجيز ) (13)
 (.3/36حترير الفتاوى ) (14)
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وهي أوىل من عبارة املنهاج لصدق عبارته على ما  ،(1)اشرتك مجاعة يف موضحة ولو :احملرر
 إذا انفرد كل واحد إبيضاح جزء وال خالف هنا يف إيضاح كل بقدر موضحته.

وإما الواجب  ،يعين يف اليد والرجل وإن رضي اجلاين (2)قوله: وال يقطع صحيحة بشالء
 .(3)وإن رضي اجلاين ،واملسلم ابلذمي ،كما ال يقتل احلر ابلعبد  ،يف الطرف األشل احلكومة

بل عليه أي ألهنا غري مستحقة له  ا  مل يقع قصاصأي بدون إذن اجلاين  قوله: فإن فعل
أما إذا قطع إبذن اجلاين فال  ،أي إذا مل يكن برضاهدينها فلو سرى فعليه قصاص النفس 

وإن  ،حلقه ومل يلزمه شيء فإن أطلق اإلذن جعل اجملين عليه مستوفيا   ،قصاص عند السراية
أن على اجملين  ،فوجهان أحدمها به قطع البغوي ،أو قصاصا   ،عن يدك أقطعها عوضا   :قال

ال شيء على اجملين  :والثاين. (4)ألنه مل يبذهلا جمان   ؛وعلى اجلاين احلكومة ،عليه نصف الدية
ل قا. (5)وأصلها ،وقبضه املستحق كذا يف الروضة ،وكان اجلاين أدى اجليد عن الرديء ،عليه

 .(6)واألصح فيها أنه ال يقع قصاصا   ،والصواب إجراء اخلالف يف الصور الثالث :البلقيين
أبن سرى  ،وإن رضي اجلاين حمله عند وقوف القطع ،ما ذكره من منع القطع :وقال الزركشي

 ،(8)كما ذكره الرافعي يف الطرف الثالث  ،(7)فاألظهر عند األكثرين قطعها ،إىل النفس



 (.395احملرر ص ) (1)
 واحلركة، احلس زوال والرجل اليد يف ابلشلل املراد: حممد أبو الشيخ الشلل: اليبس والتصلب، قال (2)

(، 118انظر: الزاهر ص ) .العمل بطالن الشلل وإمنا ابلكلية، احلس زوال يشرتط ال: اإلمام وقال
 (.9/193(، الروضة )1019القاموس احمليط ص )

 (.5/264(، مغين احملتاج )6/219(، بداية احملتاج )8/401النجم الوهاج ) (3)
 (.7/108/109التهذيب ) (4)
 (.9/193(، الروضة )10/227العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/37انظر: حترير الفتاوى ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 328ص )
 (.10/227العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ؛إنه غري معتمد :وقال البلقيين. (2) (1)الروضة قطع األذن الصحيحة املستحشفةواألظهر يف 
وإن قطع  ،لزمه ديتها ،ألن الصحيح يف الدايت أنه إذا جىن على أذن فاستحشفت

ولعل  .(3)واألنف املستحشف كاألذن املستحشفة انتهى :قال .مستحشفة لزمته حكومة
وأما على ما رجحه هو  ،الصحيح يف الدايت إىل آخره ما صححه يف الروضة :مراده بقوله

فهو موافق ملا يف  ،فيما إذا جىن على أذن فاستحشفت ،يف الدايت من أن الواجب احلكومة
 .(4)الروضة هنا من قطع الصحيحة ابملستحشفة

نقطع إال أن يقول أهل اخلربة ال يأي على الصحيح  قوله: وتقطع الشالء ابلصحيحة
وللمجين عليه  ،ملا فيها من استيفاء النفس ابلطرف ؛تقطع هبا (5)أي حيسم النار فال الدم
هل اخلربة أ :وقوله. (6)كقتل العبد ابحلر  ،ويقع قصاصا   ،ينقطع فله قطعها :وإن قالوا ،الدية

 .(7)قاله الزركشي ،وال شك يف االكتفاء بعدلني ،يقتضي اشرتاط عدد
ال يقطع  :وقيل .(8)أي وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا   مستوفيهاقوله: ويقنع هبا 

ويف قطع الشالء ابلشالء  .(9)ألن الشرع مل يرد ابلقصاص فيها ؛الشالء ابلصحيحة مطلقا  
 .(10)أو كان الشلل يف يد القاطع أكثر ،يقطع إن استواي يف الشلل :أصحهما ،وجهان



 (.800ط ص )املستحشف: اليابس املتقلص. انظر: القاموس احملي (1)
 (.9/196الروضة ) (2)
 (.3/37انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/196الروضة ) (4)
 أ[-386] (5)
 (.8/402(، النجم الوهاج )10/228(، العزيز شرح الوجيز )395احملرر ص ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 329ص )
 (.8/402(، النجم الوهاج )395احملرر ص ) (8)
 (. 6/222(، بداية احملتاج )8/402النجم الوهاج ) (9)
 يف أتثريها خيتلف والعلل علة، الشلل ألن وهو الصحيح الذي قطع به اجلمهور. وقيل: ال، (10)

 (.9/193البدن. الروضة )
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 ؛ورجل األعرج ،ورجله بيد األعسم ،أي يقطع يد السليم وأعرج قوله: ويقطع سليم أبعسم
 ،والسني املهملتني تشنج يف املرفق ،بتحريك العني :والعسم. (1)والرجل ،ألنه ال خلل يف اليد
 ،إنه يف الكف واليدين (3)لكن يف الصحاح ،(2)قاله الرافعي ،أو العضد ،أو قصر يف الساعد

 .(4)قاله الزركشي ،والقدم ،أو الرجل يبس مفصل الرسغ حىت يعوج الكف
بذات األظفار  ،أي فيقطع ذات األظفار البيضقوله: وال أثر خلضرة أظفار وسوادها 

 .(5)والطرف السليم يستويف ابلعليل ،ألهنا علة ومرض يف األظفار ؛أو اخلضر ،السود
أراد ابلعكس أن سليمة  بسليمتها دون عكسهقوله: والصحيح قطع دامية األظفار 

 :وقال .ونسبه إىل النص ،وحكاه اإلمام عن األصحاب ،األظفار ال تقطع بدامية األظفار
ولو مل  ،ألهنا زوائد ؛وإن عدمت األظفار ،جراين القصاص ،على سبيل االحتمال القياس

 .(7)الشيخ أبو حامد وغريهومتام الدية فيها ذكره  .(6)جير القصاص ملا متت دية اليد انتهى
وحكى اإلمام البلقيين النص عن  (9)قال يف البحر. (8)تنقص من الدية شيء :وقال البغوي

فسأل القصاص مل  ،وال ظفر للمقطوع أمنلته ،إذا قطع الرجل أمنلة الرجل :ولفظه ،(10)األم



 (.6/222(، بداية احملتاج )8/402(، النجم الوهاج )395احملرر ص ) (1)
 (.10/228العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.5/1985الصحاح ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (4)

 (. 330ص )
 (.6/223(، بداية احملتاج )8/402(، النجم الوهاج )395احملرر ص ) (5)
 (.254-16/252هناية املطلب ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (. 332ص )
 (.7/108التهذيب ) (8)
 (.12/162حبر املذهب ) (9)
 (.6/57األم ) (10)
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 .(1)والظاهر أنه ال فرق ،أو عارضا   ،وهو صادق مبا إذا كان فقده أصليا   ،يكن له ذلك
وهم كالم املصنف جراين أو  ،(2)الحتمال اإلمام يف الثانية ؛وليس يف املسألتني خالف

والظاهر أن سليمة األظفار ال تقطع  :ألن عبارته ؛وسلم احملرر من ذلك ،خالف يف األويل
وقال  .والظاهر :فأشار إىل احتمال اإلمام بقوله ،(3)وتقطع هي ابلسليمة ،ابليت ال أظفار هلا

فإن مل يكن له  ،ولفظ النص ،يقتضي زواهلا بعد وجودها ،تعبريه بذاهبة األظفار :الزركشي
 ،وفيه صرح اإلمام القصاص (5)والروضة ،(4)وكذا صوره يف الشرح ،أ[/320] أظفار أصال  

 .(6)ومل خيرجه يف مقلوعة األظفار
 ،ويف قطع األنثيني قصاص ،ع الذكريعين أنه جيب يف قط كاليد  قوله: والذكر صحة وشلال  

أو  ،ولو قطع ،ويؤخذ بعض الذكر ببعضه ،أو على الرتتيب ،سواء قطع الذكر واألنثيني معا  
اقتص وال  ،ميكن القصاص من غري إتالف األخرى :وقال أهل اخلربة، أشل إحدى األنثيني

ففي  ،ولو رض أنثييه ،ابلشرط املتقدم ،شلويؤخذ األشل ابأل ،يؤخذ الصحيح ابألشل
ويشبه أن يكون ككسر  :قال الرافعي. وإال فالدية ،التهذيب أنه يقتص مبثله إن أمكن

 .(7)العظم
أي يلزم حالة واحدة من  ،يعين شلل الذكر قوله: واألشل منقبض ال ينبسط أو عكسه

زوال  :فقال الشيخ أبو حممد .وأما يف اليد والرجل ،وال يتحرك أصال   ،وانقباض ،انتشار
 .(1)وإمنا الشلل بطالن العمل ،ال يشرتط زوال احلس ابلكلية :وقال اإلمام .(8)احلس واحلركة



 (.3/38انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.16/254هناية املطلب ) (2)
 (.395احملرر ص ) (3)
 (.10/228العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/194الروضة ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 333ص )
 (.10/229العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.10/229(، العزيز شرح الوجيز )395(، احملرر ص )012/184احلاوي  (8)
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 .(3)وال ابلتفاوت يف القوة والضعف ،أي يف الذكر : وال أثر لالنتشار وعدمه(2)[قوله]
 ،والشيخ ،بذكر اخلصي ،يعين بقطع ذكر الفحل الشاب قوله: فيقطع فحل خبصي وعنني

أو  ،لضعف يف القلب ؛وتعذر االنتشار ،ألنه ال خلل يف نفس العضو ؛والعنني ،والصيب
 .(5)واملختون (4)وسواء األقلف ،الدماغ

 ،لتساويهما يف السالمة ؛(6)أي الذي ال يشم أبخشمأي وهو الشام  قوله: وأنف صحيح
 ،إذا مل يسقط منه شيء ،ويقطع األنف الصحيح ابجملذوم ،(7)وعدم الشم نقص يف الدماغ

إن ] ،لكن يقطع منه ما كان قد بقي من اجملين عليه ،فإن سقط منه شيء به الصحيح
  .(9)(8)[أمكن

وال يقطع األذن  ،ألن السمع ال خيل جزم األذن وابلعكس ؛قوله: وأذن مسيع أبصم
ويؤخذ  ،ويقطع املخرومة ابلصحيحة ،ألهنا دوهنا ؛اليت سقط بعضها ،الصحيحة ابملخرومة

وإن  ،ويقطع الصحيحة ابملثقوبة ،ومةر قدر ما ذهب من املخويؤخذ من الدية ب ،ابلصحيحة
 .(10)واملخرومة املرأة والرجل ،وسواء يف املثقوبة ،إذا مل يسقط منها شيء ،اتسع الثقب

ألن  ؛أي ال يؤخذ إن كان سوادها وبياضها قائمني قوله: ال عني صحيحة حبدقة عمياء
ويؤخذ العمياء  ،فإهنما ليسا يف جزم األنف واألذن ، خبالف الشم والسمعالنظر يف العني



 (.218-16/217هناية املطلب ) (1)
 سقط من )ب(. (2)
 (.6/223(، بداية احملتاج )8/404النجم الوهاج ) (3)
، فيها جب رَّة   األفلق: هو املشقوق، يقال: مررت (4) . انظر: الصحاح ) أي فُلوق   (.4/1544شقوق 
 (.8/404(، النجم الوهاج )10/230(، العزيز شرح الوجيز )12/183احلاوي ) (5)
 (.5/1912اخلشم: قال يف الصحاح: ))داء يعرتي األنف((. انظر: الصحاح ) (6)
قال الزركشي: ))هذا ال خالف عندن فيه((. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت،  (7)

 (.336بن مستعني ص ) حتقيق الطالب: أنس برهان الدين
 يف نسخة أ )أمكر( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (8)
 (.6/223(، بداية احملتاج )10/231(، العزيز شرح الوجيز )7/100التهذيب ) (9)
 (.10/230(، العزيز شرح الوجيز )395(، احملرر ص )7/101التهذيب ) (10)
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 ،لتساوي اجلرمني ؛ويقطع جفن البصري جبفن األعمى ،إذا رضي اجملين عليه ،ابلصحيحة
 .(1)وفقد البصر ليس يف اجلفن

ويقطع لسان األخرس بلسان  ،ألن النطق يف جزم اللسان ؛قوله: وال لسان انطق أبخرس
إن ظهر فيه أثر النطق  ،ولسان املتكلم بلسان الرضيع ،إذا رضي اجملين عليه ،الناطق

  (2)[ولن] ،من جتاوز أوان النطق :واملراد ابألخرس ،وغريه وإال فال ،ابلتحريك عند البكاء
 .(3)ينطق

ألنه ال  ؛ال يف كسرها .(4)﴾اِبلسِ ن ِ  و السِ نَّ ﴿: لقوله تعاىل قوله: ويف قلع السن قصاص
وحكى ابن كج  :قال. (7)وغريه ،(6)عن البغوي (5)حكاه الرافعي ،ميكن حفظ املماثلة فيه

ميكن استيفاؤه بال  :فإن قالوا ،أنه إذا كسر بعض سنه يراجع أهل اخلربة ،عن نص األم
ونقل اإلمام ، (9)وقطع به صاحب املهذب ،(8)اقتص منه ،وال صدع يف الباقي ،زايدة

وال يؤخذ السن الصحيحة  ،(10)لقصة الربيع ؛املذهب القطع به :وقال .البلقيين النص
 .(1)مع قسط الذاهب من األرش ،ويؤخذ املكسورة ابلصحيحة ،ابملكسورة



 (.4/184(، حاشية عمرية )10/231(، العزيز شرح الوجيز )395احملرر ص ) (1)
 يف )ب(: ومل. (2)
 ب[-386] (3)
 (.45سورة املائدة آية رقم ) (4)
 (.10/233العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.7/102التهذيب ) (6)
قال الزركشي :))ونقل عن الشيخ أيب حامد اتفاق األئمة عليه((. السراج الوهاج للزركشي، كتاب  (7)

 (.338اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 (.9/198(، الروضة )10/233العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.12/188(، وكذا املاوردي يف احلاوي )3/183املهذب ) (9)
 حارثة، أم الربيع، أخت أن أنس رضي هللا عنه، ( عن3/1302ما رواه مسلم يف صحيحه ) (10)

 أم فقالت القصاص((، ))القصاص،:  هللا رسول فقال ، النيب إىل فاختصموا إنسان ، جرحت
 أم اي هللا ))سبحان:  النيب فقال منها، يقتص ال وهللا فالنة؟ من أيقتص هللا، رسول اي: الربيع
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 ؛وال دية ،أي ال قصاص فال ضمان يف احلال رغمل يث صغريسن أي املثغور  قوله: ولو قلع
أو  ،إن ثبتت سوادا   ،لكن عليه احلكومة ،وال دية ،فإن يثبت فال قصاص ،ألهنا تعود غالبا  

أطول مما   نبتوإن  ،النباتبعد  شنيأو بقي  ،عن مست األسنان (2)[جاء]أو  ،معوجة
وإن ثبتت أقصر مما كانت وجب  ،فكذلك على األصح ،معها سن شاعبة نبتأو  ،كانت

 .(3)بقدر النقص من األرش
فسد  :دوهنا وقال أهل البصرقوله: فإن جاء وقت نباهتا ابن سقطت البواقي وعدن 

 واستثىن اإلمام البلقيين ما لو قلعها استصالحا   ،(4)أي على املذهب املنبت وجب القصاص
وال قصاص يف  ،ألنه منزل منزلة اخلطأ ؛مل جيب القصاص ،مث ابن فساد املنبت ،ال جناية

به  صرح ،وإن مل نوجب القصاص ،وال خالف يف وجوب األرش ،(5)وال شبه عمد ،خطأ
 .(6)اإلمام

وإن مات قبل البلوغ  ،فإن نبتت فذاك ،أي بل ينتظر بلوغه قوله: وال يستويف له يف صغره
يبني احلال فال  :وقيل. وإن مات قبل حصول اليأس ،أو أخذ األرش ،اقتص وارثه يف احلال

 ،وينتظر غائبهم ،ما ذكره غري حمتاج إيه يف قوله :فإن قيل ،ويف األرش وجهان، (7)قصاص



 قبلوا حىت زالت فما: قال أبدا ، منها يقتص ال وهللا ال،: قالت هللا((، كتاب  القصاص الربيع،
 ألبره((. هللا على أقسم لو من هللا عباد من ))إن:  هللا رسول فقال الدية،

 (.39-3/38انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 يف )ب(: خارجة. (2)
 (.6/224(، بداية احملتاج )10/234العزيز شرح الوجيز ) (3)
 منزلة نزلة األصل يف فضلة الصيب سن ألن القصاص؛ جيب وهو الذي عليه اجلمهور. وقيل: ال (4)

 (.10/234العزيز شرح الوجيز ) .أصلية البالغ وسن أخرى، بعد مرة ينبت الذي الشعر
 (.3/39انظر: حترير الفتاوى ) (5)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن  (6)

 (. 339مستعني ص )
 (.6/225(، بداية احملتاج )8/407(، النجم الوهاج )11/372البيان ) (7)
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 ،وذاك يف النفس ،وهذا يف املستحق نفسه ،فاجلواب أن ذلك يف الوارث ،وكمال صبيهم
 .(1)وهذا فيما دونه

 :يقال ،مث غني معجمة مفتوحة ،اء أول احلروف مضمومة مث مثلثة ساكنةيب :ثغري: فائدة
فإذا نبتت  ،كضرب يضرب فهو مضروب  ،للصيب إذا سقطت رواضغه ثغر يثغر فهو مثغور

 .(3)وإن شئت ابملثلثة :قال اجلوهري .(2)بعد ذلك قيل اتغر بتشديد التاء املثناة
 ؛يسقط القصاص يف األظهرمل أي قبل أخذه من اجلاين مثغور فنبتت  سنقوله: ولو قلع 

ألن  ؛يسقط :والثاين. (4)كما لو اندملت املوضحة  ،ألن هذا هبة جديدة من هللا تعاىل
بل للمجين عليه  ،وعلى القولني ال ينتظر العود ،كما يف غري املثغور  ،العائد قائم مقام األول

. (5)فليس للجاين قلعها ،فإن نبتت سنة ،أو أيخذ الدية يف احلال على الصحيح ،أن يقتص
وحكاية  ،(6)أو قوالن ،أو اقتص وجهان ،ويف اسرتداده األرش إن كان اجملين عليه أخذه

وغريه  ،ومل حيكه اإلمام ،(9)و الغزايل ،(8)واملصنف ،(7)اخلالف يف القصاص تبع فيه الرافعي



 (.6/225(، بداية احملتاج )10/234العزيز شرح الوجيز ) (1)
لوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس (، السراج ا2/605انظر: الصحاح ) (2)

 (.8/406(، النجم الوهاج )341برهان الدين بن مستعني ص )
 (.2/605الصحاح ) (3)
 (.9/200(، الروضة )10/235وهو اختيار املزين. العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/200(، الروضة )10/235العزيز شرح الوجيز ) (5)
 هبة النابت جعلنا إن يسرتد ال: والثاين. األول مقام النابت أقمنا إن األرش رتديس: أحدمها (6)

 (.10/235العزيز شرح الوجيز ) .جديدة
 (.10/235العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/200الروضة ) (8)
 (.6/295الوسيط ) (9)
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وحكامها يف التتمة وجهني خمرجني على القولني يف  ،إال يف وجوب اسرتداد الدية عند أحدها
 .(1)الدية

إذا  ألن ما يؤخذ قودا   ؛فقطع كاملة وعليه أرش أصبع : ولو نقصت يده أصبعا  (2)[قوله]
 .(3)وأرش أصبعني ،فله قطع يده ،ولو كانت نقصة أصبعني ،إذا فقد ،وجد ينتقل إىل ديته

ها قطقوله: وإن قطع كامل انقصة فإن شاء املقطوع أخذ دية أصابعه األربع وإن شاء ل
واألصح أن حكومة منابتهن جتب إن لقطه ال أن أخذ ديتهن وانه جيب يف احلالني 

فليس للمجين عليه قطع  ،نقصة أبصبعه يعين إذا قطع السليم يدا   مة مخس الكفحكو 
 ،فإن التقطها فقط ،وأيخذ ديتها إن شاء ،لكنه يلقط األصابع األربع إن شاء ،اليد الكاملة

 ،الذي يقابل منبت أصبعه الباقية ،فله حكومة مخس الكف ،ترك كف اجلاين مع قطعه كفه
الباقية  (7)والشرح ،(6)والروضة ،(5)كذا يف احملرر  ،(4)ها على األصحوكذا حكومة أربعة أمخاس

ألن احلكومة جتب حلق اجملين  ؛ةئتالصواب الفا :وقال اإلمام البلقيين. والياء (8)[ابلقاف]
ال  ،ب[ احلكومة/320الواجب مخس ] :وقال .ال إىل كف اجلاين ،والنظر إىل كفه ،عليه

والواجب يف صورة  ،ألن حكومة مخس الكف أقل من مخس احلكومة ؛حكومة اخلمس
 ،اليت قطعت من اجملين عليه ،أربعة أمخاسها عن منبت أصابعه ،اللفظ حكومة كاملة

دخلت حكومة منابتها  ،وإن أخذ دية األصابع األربع ،ومخسها عن منبت أصبعه املفقودة



انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن  (1)
 (. 343مستعني ص )

 سقط من )ب(. (2)
 (.5/270(، مغين احملتاج )6/226(، بداية احملتاج )8/406النجم الوهاج ) (3)
 (.8/408وقيل: ال جتب، وتدخل يف قصاص األصابع. النجم الوهاج ) (4)
 (.396احملرر ص ) (5)
 (.9/202الروضة ) (6)
 (.10/236العزيز شرح الوجيز ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
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واألصح أن حكومة  :وقوله. (1)وجيب مخس احلكومة على الصحيح ،فيها على الصحيح
 :وقوله .والضمري يف منابتهن ألصابع اجملين عليه ،(2)هو املنصوص يف األم ،منابتهن جتب

 ،والعطف خمالف ملا يف الروضة ،وإنه جيب يف احلالني أي حالة اللفظ وحالة أخذ الدية
 والتعبري يف أخذ الدية ابلصحيح. ،وأصلها من اجلزم يف حالة اللفظ ابلوجوب

كون كفه تإال أن ألنه ال ميكن األخذ ابلزائد  ؛بال أصابع فال قصاص قوله: ولو قطع كفا  
وظاهر   (6)[(5)والروضة] (4)يف الشرح (3)فيقتضي املساواة كذا أطلقه مثلهاأي كف القاطع 

وينبغي أن  ،وقضيته أن وجود األصابع مانع من الوجوب ،كالمهما أنه حمكى عن النص
أو جناية حصلت  ،حىت لو سقطت األصابع آبفة ،ال الوجوب ،من االستيفاء يكون مانعا  

إن محل على حالة  :وقال البلقيين. (7)فيقتص قاله الزركشي ،القدرة على القصاص يف الكف
وليس كذلك بل  ،اقتضى أنه لو سقطت أصابع اجلاين بعد اجلناية مل يقطع كفه ،اجلناية

ويؤخذ منه ما وجد كذلك  ،قوله يكون على قصري أمكنن محل أو  ،املذهب ثبوت القصاص
 .(8)بطريق األوىل لكنه بعيد

 ألنه مل يستوف شيئا   ؛خذ دية األصابعأع فاقد األصابع كاملها قطع كفه و قوله : ولو قط
مل  :وقال اإلمام البلقيين .(9)صلها أن ابن كج حكاه عن النصأويف الروضة و  ،يف مقابلتها

بل أيخذها نقصة حكومة  ،والتحقيق أنه ال أيخذ دية األصابع كاملة ،أقف عليه منصوصا  


 (.3/40انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.6/56األم ) (2)
 أ[-387] (3)
 (.10/240العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/203الروضة ) (5)
 يف )ب(: الصغري. (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (7)

 (.348-347ص )
 (.3/40انظر: حترير الفتاوى ) (8)
 (.9/203(، الروضة )10/236العزيز شرح الوجيز ) (9)
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فإن دية األصابع تستتبع  ،ويقطع الكف لئال يؤدي إىل أخذ زايدة على ما يستحق ،الكف
 .(1)الكف

ث السليمة ألهنا مساوية قوله: ولو شلت أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء لفظ الثال
 ن شاء قطع يده وقنع هباإو ذر الوصول إىل متام حقه أي لتع ألصابعه وأخذ دية أصبعني

واستتباع دية  ،ويف استتباع الثالثة إذا لفظها حكومة منابتها ،أي كما لو كانت كلها شالء
فقطع التصوير بتقدم  :وظاهر قوله :قال الزركشي. (2)من منبتها اخلالف ،األصبعني حكومة
وينبغي أن  ،بعد قطعها مث شلت أصبعا   ،كاملة  فيخرج ما لو قطع يدا   ،الشلل على القطع

 .(3)واألصح االقتصاص ،شالء جيري فيه خالف مما إذا شلت يد اجلاين بعد ما قطع يدا  
يف  (5)والضم لغة حكاه اللحياين ،(4)بفتح الشني املعجمة قيده يف الصحاح :شلت فائدة:
.(6)نوادره
يف ثوب  إذا قد ملفوفا   وزعم موته صدق الويل بيمينه يف األظهر قد ملفوفا  : فصل

فاألظهر يف الروضة وأصلها أن  ،وادعى الويل إنه كان حيا   ،إنه كان ميتا   :وقال .نصفني
ألن األصل براءة ذمته  ؛يصدق اجلاين :والثاين. (7)ألن األصل استمرار احلياة ؛املصدق الويل
 ،وحكى عن املاوردي أن الربيع تفرد بنقل مقابله، البلقيينورجحه اإلمام . (8)عن القصاص



 (.3/41انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (. 8/409(، النجم الوهاج )9/203(، الروضة )10/240العزيز شرح الوجيز ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 349ص )
 (.5/1737الصحاح ) (4)
 درس. نسب وإليه دركة،م بن هذيل بن حلِيان بين من اللحياين، املبارك بن علي احلسن أبو هو: (5)

 ومن. سالم بن القاسم عبيد أبو تالميذه ومن الشيباين، عمرو وأيب واألصمعي، الكسائي، على
 .(2/185) الوعاة بغية: انظر. النوادر مؤلفاته:

 (.11/360مل أقف عليه. وانظر النقل عنه يف لسان العرب ) (6)
 (.9/209(، الروضة )10/248الوجيز )الربيع. العزيز شرح  رواية عن وهو األصح، وحيكى (7)
 (.9/209(، الروضة )10/248العزيز شرح الوجيز ) (8)
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وممن صحح تصديق اجلاين الشيخ أبو  :قال .وعن القاضي أيب الطيب أنه نسبه للقدمي
حمل  :وقال ايضا  . (1)والروايين ،والشيخ أبو إسحاق يف التنبيه ،والقاضي أبو الطيب ،حامد

وظاهر  ،كالسقط   ملصدق اجلاين قطعا  وإال فا ،اخلالف فيما إذا عهدت للملفوف حياة
ال بد من  :وقال اإلمام البلقيين. وبه صرح ابن الصباغ ،عبارة الكتاب االكتفاء بيمني واحدة

وسواء  ،وانكر الويل وادعى أنه ميتا   ،وجيري القوالن فيما لو هدم عليه بيتا  ، (2)مخسني ميينا  
وللشهود أن يشهدوا  ،ويعمل هبا ،أو اجلاين فللويل أن يقيم بينة حبياته ،قلنا املصدق الويل

 ،وإن مل يتيقنوا حياته حالة القد ،أو يدخل البيت ،ابحلياة إذا كانوا رأوه يتلفف يف الثوب
فالواجب الدية دون  ،وإذا صدقنا الويل بال بينة ،ملا كان قال من زوائده واالهندام استصحااب  

 :وقال الزركشي .(4)وجوب القصاص ،ح اإلمام البلقيين على هذا القولورج، (3)القصاص
 .(6)(5)ضية كالم الروضة يف ابب القسامةهو ق

 ،أو فقد أصبع ،أو الذكر ،أو الرجل ،أي بشلل يف اليد قوله: ولو قطع طرفا وزعم نقصه
 .(7)وأنكره اجملين عليه ،أو عمى ،أو خبرس

ألن اجملين  ؛إن أنكر أصل السالمة يف عضو ظاهرأي اجلاين  قوله: فاملذهب تصديقه
 .(8)فتعذرها شبهة للجاين ،عليه يقدر على البينة على سالمته



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق 42-3/41انظر: حترير الفتاوى ) (1)
(، بداية احملتاج 8/411(، النجم الوهاج )351الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

(6/229.) 
 (.3/42انظر: حترير الفتاوى ) (2)
 (.6/229(، بداية احملتاج )8/411(، النجم الوهاج )9/209الروضة ) (3)
 (.3/42انظر: حترير الفتاوى ) (4)
 (.10/3الروضة ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 352ص )
 (.8/411(، النجم الوهاج )9/210(، الروضة )10/249العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.5/272(، مغين احملتاج )6/229(، بداية احملتاج )8/412النجم الوهاج ) (8)
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 ،أو كان يف عضو ابطن ،أي فإن ادعى حدوث النقص يف عضو ظاهر قوله: وإال فال
 ،أصحها القطع بتصديق اجلاين :قال اإلمام البلقيين. ويف املسألة طرق ،فاملصدق اجملين عليه

ويف  ،ويف تصديق اجملين عليه يف حدوث النقص. يف إنكار أصل السالمة يف عضو ظاهر
. (2)يف العضو الباطن انتهى (1)وصرح بذلك احملرر ،تصديقه :أظهرمها ،العضو الباطن قوالن

 ،ما جيب سرته وهو العورة :وقيل. ومروه فإن تعسر إقامة البينة عليه ،ما يسرت عادة :والباطن
مث األصح  ،وإذا صدقنا اجلاين احتاج اجملين عليه إىل بينة ابلسالمة ،والظاهر ما سوى ذلك
وجيوز الشهادة  ،وال يشرتط تعرضهم لوقت احلياة ،كان صحيحا    :أنه يكفي قول الشهود

والذكر  ،وبسالمة اليد ،ويتوقى املهالك ،طويال   بسالمة العني إذا رآه يتبع بصره الشيء زمنا  
 .(3)االنقباض واالنبساطبرؤية 

فاألصح تصديق  أو سببا   ممكنا   قوله: أو يديه ورجليه فمات وزعم سراية والويل اندماال  
مات ابلسراية فعلي  :فقال اجلاين .والرجلني ،أي إذا مات اجملين عليه بعد قطع اليدينالويل 

صدق اجلاين بال  ،فإن مل ميكن االندمال بقصر املدة ،مات بعد االندمال :وقال الويل .دية
الحتمال  ؛بيمني :وقيل. (4)فال ينظر إىل غريه ،ألن االختالف يف االندمال فقط ؛ميني

وإن أمكن االندمال يف تلك املدة صدق الويل على  ،كحية وسم مدقق  ،املوت بعارض
والسراية مشكوك  ،ألن األصل التعدد عند تعدد اجلناية ؛(5)وهو املنصوص ،األصح بيمينه

ينبغي أال يكون التصديق عند  :قال الرافعي. (6)وسكت املصنف عن ميني الويل ،فيها



 (.396احملرر ص ) (1)
 (.3/42انظر: حترير الفتاوى ) (2)
كشي، كتاب اجلراح (، السراج الوهاج للزر 9/210(، الروضة )10/250العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 354والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
 ب[-387] (4)
 (.6/71األم ) (5)
 (.3/42وقطع األكثرون ابعتبارها. حترير الفتاوى ) (6)
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وقال ابن الصباغ . (2)وغريه ،(1)وهكذا ذكره صاحب التهذيب ،إمكان االندمال إال ابليمني
صدق  ،ن يبقى فيها اجلراحة غري مندملةإن طالت املدة حبيث ال ميكن أ :والروايين وغريمها

وصحح  .(3)وإن أمكن فيها االندمال وعدمه صدق ابليمني انتهى ،أ[ الويل بال ميني/321]
أبن قال بعد يوم أو  ،عما إذا كان ال ميكن ،ممكنا   :واحرتز بقوله، (4)يف الكفاية األول

 ،ولو ادعى الويل أنه مات بسبب آخر .(5)فاملصدق اجلاين قطعا   ،قد اندمل اجلرح :يومني
فإن مل يعينه وال  ،وأمكن االندمال يف املدة ،أو مل يعينه ،أن عينه ،على األصح صدق أيضا  

قاله يف  ،(6)وكالم اإلمام يقتضي ترجيحه ،أمكن االندمال ما مل يصدق قاله الصيدالين
 .(7)التحرير

ومات فقال  ،يعين إذا قطع إحدى يديه والويل سراية قوله: وكذا لو قطع يده وزعم سببا  
مات  :وقال الويل .فعلى نصف الدية ،أو شرب سم    ،مات بسبب آخر من قبل :اجلاين

 ،ألن األصل أنه مل يوجد سبب آخر ؛(8)فاملصدق الويل على األصح ،ابلسراية فعليك دية
 ،مات ابلسراية :وقال الويل .فعلي نصف دية ،مات بعد االندمال :ولو قال اجلاين
 .(9)وقد يرد على إطالقه ،فاملصدق اجلاين على األصح ،واالندمال ممكن

قوله: ولو أوضح موضحتني ورفع احلاجز وزعمه قبل اندماله صدق إن أمكن وإال 
يعين إذا رفع اجلاين احلاجز بني موضحتني  واثلث :قيل .حلف اجلريح وثبت أرشان



 (.7/122التهذيب ) (1)
 (.252-10/251العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.3/42انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.16/201كفاية النبيه )  (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/211الروضة ) (5)

 (. 6/231(، بداية احملتاج )356الدين بن مستعني ص )
 (.16/285هناية املطلب ) (6)
 (.3/42حترير الفتاوى ) (7)
 (.8/414مة. النجم الوهاج )وقيل: يصدق اجلاين، ألن األصل براءة الذ (8)
 (.6/231(، بداية احملتاج )8/414(، النجم الوهاج )9/212الروضة ) (9)
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بل بعده فصارت  :وقال اجلريح .فعاد إىل موضحة ،رفعته قبل االندمال :وقال .أوضحهما
فإذا حلف ثبت  ،وإن أمكن صدق اجلريح ،فإن مل ميكن االندمال صدق اجلاين بيمينه ،ثالاث  

إن  وقد تبني أن قول املصنف صدقا   ،وال يستحق الثالث يف األصح ،له أرش موضحتني
وإن طال  ،دق اجلاين بيمينهوعبارة احملرر فإن قصر الزمان ص ،إن مل ميكن ،أمكن صوابه

واستشكله اإلمام البلقيين أبنه إن  ، (3)وأصلها ،(2)وهي عبارة الروضة ،(1)صدق اجملين عليه
وإن كان مع  ،بل يصدق بال ميني ،فال معىن للتحليف ،كان املراد ما إذا مل ميكن االندمال

. (4)والرجلني ،يدينمن تصديق الويل يف قطع ال ،أشكل مبا تقدم تصحيحه ،إمكان االندمال
 ،ألن عدم إمكان الرفع قبل االندمال ؛إن تعبري املصنف ابإلمكان فاسد :وقال الزركشي

بل جيب  ،وليس كذلك ،فيقتضي أنه ال جيب أرش اثلث ينئذوح ،تعني أن يكون بعده
 .(5)وحيتمل ما يقوله ،وإمنا موضع اخلالف أن يطول الزمان ،قطعا  

يعين أن القصاص يستحقه مجيع الورثة على فرائض هللا  وارثالصحيح ثبوته لكل : فصل
يستحقه العصبة  :وقيل. (6)فكان ينبغي أن يعرب ابملنصوص ،نص عليه يف كتبه كلها ،تعاىل

 ،أو كان غري مستغرق ،فإن مل يكن وارث، (7)الوارثون ابلنسب دون السبب: وقيل. خاصة
وظاهره ثبوته للورثة ابتداء ال تلقيا  ،يتيعن الدية :ويف قول ،فالقصاص لإلمام على املشهور



 (.397احملرر ص ) (1)
 (.9/213الروضة ) (2)
 (.10/253العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.3/43انظر: حترير الفتاوى ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (5)

 (. 361ص )
 (.10/255(، العزيز شرح الوجيز )397(، احملرر ص )11/397(، البيان )12/101احلاوي ) (6)
تاج (، بداية احمل10/255(، العزيز شرح الوجيز )11/397وحكامها ابن الصباغ. البيان ) (7)

(6/233.) 
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وحكى فيه  ،اقتلين وإال قتلتك :على ما إذا قال ،(1)وبه جزم الرافعي يف كالمه ،عن القتيل
 .(2)قاله الزركشي ،فيما لو قتل عبد مسلم عبد الكافر خالفا  
اخلالف يف قصاص النفس أما قصاص الطرف إذا مات مستحقه فيثبت جلميع الورثة  :تنبيه

قطعا والقصاص يف قطع الطرف متعلق ابإلمام دون الورثة وقد يثبت القصاص بغري وارث 
فيما إذا ارتد اجملروح ومات ابلسراية فاألظهر وجوب القصاص يف اجلرح ويستوفيه قريبه 

 .(3)حيصل ابستيفاء الوايل املسلم ألن القصاص للتشفي وال
ألنه  ؛أي وال جيوز للكامل احلاضر استيفاؤه قوله: وينتظر غائبهم وكمال صبيهم وجمنوهنم

ألن عفو الويل ال  ؛أما فيه فيبادر به اإلمام ،وهذا يف غري قاطع الطريق ،ال يستحق مجيعه
 .(4)حيقن دمه

إىل أن يقدم  ،على الصحيح أي حيبس القاتل وجواب   قوله: وحيبس القاتل وال خيلى بكفيل
 ،ويفوت احلق ،فقد يهرب ،وال خيلى ابلكفيل ،ويعتق اجملنون ،ويبلغ الصيب ،الغائب

 .(5)لقصاص الطرف أيضا   ؛والصحيح أنه حيبس
فليس هلم ان  ،يعين إذا كان القصاص جلماعة حضور كاملني قوله: وليتفقوا على مستوف

أو يوكلون  ،ولكن يتفقون على واحد يستوفيه ،ألن فيه تعذيبا   ؛جيتمعوا على مباشرة قتله
 .(6)إذا كان املقتول مسلما   ،غري كافر أجنبيا  

كما قاله ،(1)وهذا اإلقراع واجب على املذهب ،أي عند التنازع قوله: وإال فقرعة
وحمله ما إذا كان القصاص جبارح أو منقل حيصل ابجتماعهم عليهم زايدة  ،(2)الروايين



 (.10/143العزيز شرح الوجيز ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)

 (. 363ص )
 (. 5/275(، مغين احملتاج )3/44حترير الفتاوى ) (3)
 (.6/233(، بداية احملتاج )8/416النجم الوهاج ) (4)
 (.10/256(، العزيز شرح الوجيز )397(، احملرر ص )12/104احلاوي ) (5)
 (.8/418(، النجم الوهاج )10/256(، العزيز شرح الوجيز )11/402البيان ) (6)
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وال  ،فلورثته االجتماع عليه ،أو رمي صخرة عليه ،أو حتريق ,(3)فإن كان إبغراق ،تعذيبه
وال  ،على الصحيح]ملن خرجت له القرعة  ،فإن أقرع فال بد من أذن الباقني ،حاجة لقرعة

 (5)[إىل إذن]فإنه ال حيتاج  ،يف التزويج (4)[ت له القرعةخبالف من خرج ،يؤخذ من إطالقه
 .(6)الباقني

أي  ويستنيبألنه صاحب حق  ؛واملرأة ،كالشيخ  ،أي عن االستيفاء قوله: يدخلها العاجز
والقرعة إمنا تكون بني  ،لالستيفاء ألنه ليس أهال   ؛ال يدخل :وقيل .(7)إذا خرجت له

ونص عليه يف  ،(10)والشرح الصغري ،(9)وهذا هو األصح يف الروضة ،(8)املستوين يف األهلية
وعلى هذا ال يستويف إال برضاه  ،(1)هو املعتمد يف الفتوى :وقال اإلمام البلقيين. (11)األم

 .(3)وتبع املصنف يف ترجيح الويل احملرر ،(2)واملطلب ،قاله يف الكفاية ،جزما  



األولياء. انظر: الروضة  وبني القسمة يف القرعة خبالف إبذهنم إال بينهم يقرع ال أنه القفال وعن (1)
 (.8/418)(، النجم الوهاج 9/215)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)
 (. 368ص )

 أ[-388] (3)
 سقط من )ب(. (4)
 يف )ب(: إلذن. (5)
 على فاتفاقهم وإال القرعة، فائدة لتظهر الباقني، إذن إىل القرعة خروج بعد حاجة ال وقيل: أنه (6)

 (.8/418(، النجم الوهاج )9/215انظر: الروضة ) .القرعة عن مغن واحد
 (.6/234(، بداية احملتاج )11/405البيان ) (7)
(، كفاية النبيه 16/147وغريهم. هناية املطلب ) واإلمام الفرج وأيب كج  ابن ورجحه القاضي (8)

س برهان الدين (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أن15/459)
 (.15/459(، كفاية النبيه )370بن مستعني ص )

 (.9/215الروضة ) (9)
 (.10/257العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.6/20األم ) (11)
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 ،فصار شبهة ،يف قتله ألن له حقا   ؛قصاصقوله: ولو بدر أحدهم فقتله فاألظهر ال 
حاكم  (4)[وفيما إذا مل حيكم ،بغري إذن وال قرعة] ،ابلتحرمي والقوالن فيما إذا قتله عاملا  

ويف كالم ، (5)وجب قطعا   ،وإن حكم حاكم ابملنع منه ،فال قصاص قطعا   ،ابستقالله ابلقتل
 .(7)قاله اإلمام البلقيين ،وهو مردود ،(6)املاوردي ما يقتضي إجراء اخلالف يف األخريتني

 ،ألن القاتل فيما وراء حقه كاألجنيب ؛أي تركة اجلاين قوله: وللباقني قسط الدية من تركته
وعلى هذا  ،فكذلك هنا ،دون األجنيب ،ولو قتله أجنيب أتخذ الورثة الدية من تركة اجلاين

فيأخذ وارث  ،(8)اين نصف دية وللقاتل يف تركة اجل ،لوارث اجلاين على القاتل دية اتمة
وقال املتويل واإلمام والغزايل يف . (9)ويقع النصف يف التقاص قاله الرافعي ،اجلاين منه النصف

وال جيب  ،فال جيب له بسبب ذلك شيء ،حلقه من القتل يكون املبادر مستوفيا   :البسيط
وما ذكره الرافعي إمنا أييت على  .إنه احلق :وقال ابن الرفعة .إنه الصحيح :وقال املتويل .عليه

وأن العلة الصحيحة وهي استيفاء حقه يقتضي عدم  ،وهي شبهة اخلالف ،العلة الضعيفة
 .(10)حكاه الزركشي ،القصاص فيما خيصه



 (.3/45(، حترير الفتاوى )4/79تتمة التدريب ) (1)
 (.15/459كفاية النبيه )  (2)
 (.397احملرر ص ) (3)
 يف )ب(: أو قتله بقرعة أو أذن شريكه أو حكم. (4)
(، النجم الوهاج 10/258وقيل: ال قصاص إذا كان ال يعلم ابلتحرمي. العزيز شرح الوجيز ) (5)

(8/420.) 
 (.12/121احلاوي ) (6)
 (.3/45(، حترير الفتاوى )4/80تتمة التدريب ) (7)
 اتمة.بعده يف )ب(: فيأخذ وارث اجلاين على القاتل دية  (8)
 (.10/259العزيز شرح الوجيز ) (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (10)

 (. 374-373ص )
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فلزمه  ،ألنه أتلف ما يستحقه هو وشركاؤه ؛ب[ املبادر/321من ] :قوله: ويف قول
 .(1)أحدهمكما لو كانت هلم وديعة فأتلفها ،ضمان حقهم

يعين  ال إن مل يعلم وحيكم قاض به :وقيل .قوله: وإن ابدر بعد عفو غريه لزمه القصاص
وقلنا ال قود عليه إذا  ،وقبل احلكم بسقوط القصاص ،أو بعده ،إذا ابدر قبل العلم ابلعفو

 ،لسقوط حقه ابلعفو ؛(2)جيب القصاص :أظهرمها كما عرب احملرر: فقوالن ،اقتص قبل العفو
وعبارة الكتاب تقتضي أن  ،ال جيب :والثاين. (3)فإنه جيب قطعا   ،فأشبه ما لو قتله العايف

ويقتضي ، (4)حكامها البلقيين ،وليس كذلك فهما قوالن ،اخلالف يف حالة اجلهل وجهان
وانتفاء  ،انتفاء العلم ابلعفو ،ابجتماع األمرين ،أيضا ختصيص جراين القول بعدم الوجوب

وحكم احلاكم  ،أما إذا علم العفو ،بل أحدمها كاف ،وليس كذلك ،احلكم ابلسقوط
قال . (6)هكذا أطلقوا :قال الرافعي. (5)لزمه القصاص قطعا   ،بسقوط القصاص عن اجلاين

 .(7)أما إذا مل يعلم فسخه اخلالف ،وعندي هو مقيد مبا إذا علم املبادر ابحلكم :قيينلالب
أو  ،سواء كان قصاص نفس ،أي أو نئبه يستويف قصاص إال إبذن اإلمامقوله: وال 

أو  ،وكالم الشافعي يشعر حبضوره :قال يف التحرير. (8)الحتياجه إىل نظر واجتهاد ؛طرف
 .(1)ن القاضي كاإلمامأب وصرح أيضا   ،وصرح به املاوردي. (9)حضور نئب عنه



 (.5/276(، مغين احملتاج )6/235(، بداية احملتاج )8/420النجم الوهاج ) (1)
 (.398احملرر ص ) (2)
 (.10/259(، العزيز شرح الوجيز )11/403البيان ) (3)
 (.3/46(، حترير الفتاوى )4/80تتمة التدريب ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/216الروضة ) (5)

 (.8/420(، النجم الوهاج )374الدين بن مستعني ص )
 (.10/259العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/46انظر: حترير الفتاوى ) (7)
وقال أبو إسحاق املروزي، ومنصور التميمي: إن املستحق يستقل ابالستيفاء، كاألخذ ابلشفعة  (8)

 (. 8/421(، النجم الوهاج )15/456وسائر احلقوق. كفاية النبيه )
 (.3/46حترير الفتاوى ) (9)



                                                                (695)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الـــجـــــراح            
=================================================

ويقع  ،وال غرم عليه ،الفتياته على اإلمام ؛عزرأي املستحق ابستيفائه  قوله: فإن استقل
فلو  ،وهذا إذا علم ابملنع :قال الزركشي. (2)حكاه يف الكفاية ،ال يعزر :وقيل ،عن القصاص

 .(3)ال سيما إن كان قد حكم له ابلقصاص ،ألنه مما خيفى ؛جهله فينبغي أن ال يعزر
جاز  ،قصاص النفس بنفسه يعين إذا أراد املستحق أن يستويف قوله: وإبذن ألهل يف نفس

 والنفس عارفا   ،قوي اليد ابن كان رجال   ،إذا كان أهال   ،لإلمام أن يفوض إليه االستيفاء
 يف  ُيْسِرفْ  ف ال   ُسْلط ان   ِلو لِيِ هِ  ج ع ْلن ا ف  ق دْ  م ْظُلوم ا قُِتل   و م نْ ﴿لقوله تعاىل:  ،ابملفصل

وخرج  ،مره أن يستنيبوأي ،مل جيبه ،واملرأة ،والزمن ،كالشيخ  أما إذا مل يكن أهال   .(4)﴾اْلق ْتلِ 
 .(5)فال جيوز لإلمام أن أيذن فيه ،بقوله نفس حد القذف

 ،أي ال يفوض إىل املستحق قصاص الطرف على األصح طرف يف األصح ال :(6)[قوله]
ألن إابنة الطرف  ؛يفوضه :وقيل. (7)ألنه ال يؤمن منه احليف فيه ؛املنصوص يف األم

قاله  ،فإن صح كانت املسألة على قولني ،وادعى القاضي حسني أنه املنصوص ،مضبوطة
فإن رضي  ،أو وكيله ،وحكى املتويل الوجهني فيما إذا طلبه بنفسه :قال. (8)الزركشي

وحكم املنافع  ،جاز قطعا   ،أو غريه ممن خيتاره اإلمام ،ابستيفاء اجلالد املنصوب للعقوابت
 ،ره يف الصحيحقوأ ،(9)كما ذكره يف التنبيه  ،فإذا قلع عينه يؤمر فيها ابلتوكيل ،م الطرفحك



 (.11/405ن )(. وجزم به العمراين يف البيا12/110احلاوي ) (1)
 (.15/456كفاية النبيه )  (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (.380ص )
 (.33سورة اإلسراء آية رقم ) (4)
 (.5/278(، مغين احملتاج )6/237(، بداية احملتاج )8/422النجم الوهاج ) (5)
 سقط من )ب(. (6)
 (.6/63األم ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (8)

 (. 381ص )
 (.219التنبيه ص ) (9)
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حبيث  ،إذا كان يبصر ابألخرى ،وميكن من االستيفاء يف الواحدة ،لكن حمله إذا قلعت عيناه
والقاضي أيب الطيب وابن  ،نقله ابن الرفعة عن تصحيح املاوردي ،منه حيف (1)ال حيصل

 .(2)الصباغ
لعدوله عن  يف ضرب رقبة فأصاب غريها عمدا عزرأي اإلمام للويل  قوله: فإن أذن

ومل  ،كضرب وسطه  ،أو ابدعاء اخلطأ فيما ال خيطا مبثله ،ويعرف تعمده ابعرتافه ،األسهل
 .(3)يعزل ويؤمر ابالستنابة :وقيل .وإن تعدى مبا فعل ،ألنه أهل له ؛يعزله

  ،يعين إذا ادعى اخلطأ فيما ميكن فيه اخلطأ  أخطأت وأمكن عزله ومل يعزر :قوله: وإن قال
ألن  ؛لكن يعزل ،وال يعزر إذا حلف ،أو كتفه حلف ،كما لو ضرب رأسه مما يلي الرقبة

 .(5)وال يعزل نقله اإلمام البلقيين عن األم ،يعذر ابخلطأ :ويف قول. (4)حاله يشعر بعجزه
 .(6)ئمة املذهبإن عليه الفتوى عند أ :وقال

سواء كان  ،أي يف احلدود والقصاص قوله: وأجرة اجلالد على اجلاين على الصحيح
جيب يف القصاص على  :والثاين. (7)ألهنا مؤنة حق لزمه أداؤه ؛أو طرف ،قصاص نفس

واألرجح أهنما  ،واخلالف تولد من نصني للشافعي ،بيت املال (8)[يف]ويف احلدود  ،املستحق
ويرزقه من سهم  ،وحمل األول ما إذا مل ينصب اإلمام من يقيم احلدود. (9)قوالن قاله البلقيين



 ب[-388] (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (2)

 (. 383ص )
(، بداية احملتاج 8/424(، النجم الوهاج )9/222(، الروضة )10/266رح الوجيز )العزيز ش (3)

(6/238.) 
 (.10/267العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/20األم ) (5)
 (.4/81تتمة التدريب ) (6)
 (.9/223(، الروضة )11/407(، البيان )7/90وهو األصح. التهذيب ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
 (.4/81تتمة التدريب ) (9)
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فإن   ،إذا كان اجلاين موسرا   وحمله أيضا   ،(2)واملختصر ،(1)كما نص عليه يف األم  ،املصاحل
وإن كان  ،استقرض على البيت املال ،ففي التتمة إن كان القصاص يف النفس كان معسرا  

 .(3)يستقرض على اجلاين :والثاين. أحدمها كذلك ،يف الطرف فوجهان
 ،والطرف ،سواء فيه قصاص النفس ويف احلرمأي إذا أمكن  : ويقتص على الفور(4)[قوله]

بل  ،وليس كذلك ،احلامل عليه وهو واجب حبسلعطفه  ؛وظاهر عبارته تقتضي الوجوب
واجلروح فاألوىل فيها التأخري إىل  ،ال سيما يف األطراف ،الحتمال العفو ؛التأخري أوىل

أو غريه  ،ولو التجأ إىل املسجد احلرام. (5)ال جيوز االستيفاء قبل االندمال :وقيل. األندمال
ينبسط  :وقيل .(6)وفيه صيانة للمسجد ،ألنه أتخري يسري ؛أخرج منه وقتل ،من املساجد

ولو التجأ إىل نفس  ،وإقامة اهليبة ،لتوفيه احلق ؛ويقتل فيه تعجيال   ،اإليطاع يف املسجد
وكذلك لو التجأ  :البلقيينقال و  ،(7)قاله من زوائده ،أو إىل ملك إنسان أخرج قطعا   ،الكعبة

 .(8)فال ميكن قتله إال إبراقة الدم عليها ،إىل مقابر املسلمني
ذلك كما قطع به لوالطرف  ،أي وال يؤخر القصاص يف النفس قوله: واحلر والربد واملرض

ألن  ؛واجللد يف حدود هللا تعاىل ،خبالف قطع السرقة ،(10)والبغوي وغريمها ،(9)الغزايل



 (.6/60األم ) (1)
 (.243خمتصر املزين ص ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 387ص )
 أ[-388] (4)
 (.8/425(، النجم الوهاج )9/224(، الروضة )10/269واألول أصح. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.16/148وبه قال اإلمام. هناية املطلب ) (6)
 (.9/224الروضة ) (7)
 (.4/81تتمة التدريب ) (8)
 (.6/307الوسيط ) (9)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/225(، الروضة )10/270العزيز شرح الوجيز ) (10)

 (. 389والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )
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لكن احملكي عن النص أنه يؤخر قصاص الطرف هبذه  ،حقوق هللا تعاىل مبنية على التخفيف
وهو  ،هو يف األم :قال اإلمام البلقيين. على احلد وقياسا   ،خشية اهلالك ،األسباب

 .(3)يف مواضع (2)نص عليه يف األم ،بهذوهو امل :وقال الزركشي .(1)املعتمد
قوله: وحتبس احلامل يف قصاص النفس أو الطرف حىت ترضعه اللباء ويستغين بغريها أو 

وهو بريء ال  ،أو اخلوف عليه ،ملا يف إقامة احلدود عليها من هالك اجلنني ولنيحلفطام 
إمنا حتبس  :وقال البلقيين. (5)ونقل القاضي أبو الطيب فيه اإلمجاع ،(4)يهلك جبرمية غريه

فإذا حضر  ،فأحبس السلطان ،أو جمنون   ،أو صبيا   ،فلو كان غائبا   ،بطلب البالغ املستحق
واجملنون  ،وكذا إذا كمل الصيب ،الذي الستغناء الولد ،الغائب بقي له اخليار يف احلبس

إمنا ذكره القاضي  ،أو فطام حولني ،تغين بغريهاحىت يس ،واحلبس يف قصاص الطرف
ألنه ال  ؛وال صرح به أحد من العراقيني ،والبغوي وهو مردود مل ينقله اإلمام الشافعي ،حسني

وال  ،وال طرف ،احلامل ال تقتص منها يف نفس :وقال يف الروضة. (6)يقتضي فوات الزوج
 ،أو غريه ،سواء احلامل من زن ،أ[ قبل الوضع/322وال يف حدود هللا تعاىل ] ،حتد للقذف

ال  ،حىت أن املرتدة لو حبلت من زن بعد الردة ،وسواء وجبت العقوبة قبل احلمل أو بعده
ألنه  ،وإذا وضعت ال تستوىف العقوبة حىت تسقي الولد اللباء على الصحيح ،تقتل حىت تضع

فإن مل  ،صيانة له وحىت يستغين عنها بلنب غريها ،مع أنه أتخري يسري ،ال يعيش إال به غالبا  
أما الرجم وسائر حدود  ،وإن مل يوجد غريها ،يستوىف يف احلال :وقيل .يوجد فرتضعه حولني



 (.4/82تتمة التدريب ) (1)
 (.6/60األم ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 389ص )
 (.8/427(، النجم الوهاج )7/82(، التهذيب )12/115احلاوي ) (4)
الطالب: أنس برهان الدين بن انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق  (5)

 (. 391مستعني ص )
 (.3/29(، حترير الفتاوى )4/82تتمة التدريب ) (6)
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بل وحىت يوجد للطفل كافل بعد  ،وان وجدت مرضعة بل ترضعه هي ،هللا تعاىل فال يستوىف
 .(1)وال حتبس على الصحيح ،الرضاع

ما تقدم فيما إذا ثبت احلمل إبقرار قوله: والصحيح تصديقها يف محلها بغري خميلة 
صدقت بيمينها على  ،فإن جتردت دعواها ،وهي املخيلة ،أو شهادة النسوة ،املستحق

وألن بعض  ؛(3)واجلهنية ،(2)رجع إىل قول الغامدية ألن النيب  ؛الصحيح املنصوص
 :وقيل. (4)فصدقت فيها لتعذر إقامة البينة هبا ،أمارات احلمل خفية ختتص احلامل مبعرفتها



 (.9/225وبه قطع اجلمهور. الروضة ) (1)
(، كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزن، 3/1323ما رواه مسلم يف صحيحه ) (2)

 فطهرين، زنيت قد إين هللا، رسول اي: فقالت الغامدية، (، وفيه: ))...فجاءت1695حديث رقم )
 فوهللا ماعزا، رددت كما  تردين أن لعلك تردين؟ مل هللا، رسول اي: قالت الغد، كان  فلما ردها، وإنه
 قد هذا: قالت خرقة، يف ابلصيب أتته ولدت فلما تلدي((، حىت فاذهيب ال ))إما: قال حلبلى، إين

 خبز، كسرة  يده يف ابلصيب أتته فطمته فلما تفطميه((، حىت فأرضعيه ))اذهيب: قال ولدته،
 أمر مث املسلمني، من رجل إىل الصيب فدفع الطعام، أكل وقد فطمته، قد هللا نيب اي هذا: فقالت

 فتنضح رأسها فرمى حبجر، الوليد بن خالد فيقبل فرمجوها، الناس وأمر صدرها، إىل هلا فحفر هبا
 نفسي فوالذي خالد، اي ((مهال: فقال إايها، سبه  هللا نيب فسمع فسبها، خالد وجه على الدم
 ودفنت((.  عليها، فصلى هبا أمر مث له((، لغفر مكس صاحب اتهبا لو توبة اتبت لقد بيده

(، كتاب احلدود، ابب من اعرتف على نفسه ابلزن، 3/1324ما رواه مسلم يف صحيحه ) (3)
 حبلى وهي  هللا نيب أتت جهينة من امرأة أن حصني، بن عمران (، عن1696حديث رقم )

 ))أحسن: فقال وليها،  هللا نيب فدعا علي، فأقمه حدا، أصبت هللا، نيب اي: فقالت الزىن، من
 هبا أمر مث ثياهبا، عليها فشكت ، هللا نيب هبا فأمر ففعل، هبا((، فأتين وضعت فإذا إليها،

 توبة اتبت ))لقد: فقال زنت؟ وقد هللا نيب اي عليها تصلي: عمر له فقال عليها، صلى مث فرمجت،
 بنفسها جادت أن من أفضل توبة وجدت وهل لوسعتهم، املدينة أهل من سبعني بني قسمت لو
 تعاىل((. هلل

 (.9/227وهو الصحيح، وبه قال اجلمهور. الروضة ) (4)
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وحمل  ،وللويل قتلها قبل إقامتها ،إال أن تقيم بينة به ،(1)ألن األصل عدم احلمل ؛ال تصدق
فعلى األصح . (3)قاله البلقيين  (2)فلو كانت آيسة مل تصدق ،األول ما إذا أمكن محلها عادة

 ،وإن مل يظهر يف زمن ظهور حمابلة ،فإن ظهر احلمل استمرت إىل وقت االستيفاء ،حتبس
وما  :قال البلقيين .فإن انتظار انقضاء مدة احلمل بعيد ،استويف على أظهر احتمايل اإلمام

 .(5)(4)رجحه هو مقتضى نص األم
أو قتل  (6)[أو أحرقأغرق ]كما إذا   قوله: ومن قتل مبحدد أو خنق وجتويع وحنوه

 ع ل ْيهِ  ف اْعت ُدوا ع ل ْيُكمْ  اْعت د ى ف م نِ ﴿قال تعاىل:  ،(7)أي مبثله اقتص منهأو ابحملجر  ،ابخلشب
وال شك أنه لو أراد العدول إىل  ،اقتص به يقتضي بعينه :وقوله ،(8)﴾ع ل ْيُكمْ  اْعت د ى م ا مبِْثلِ 

فيحمل كالمه هنا على أن له  ،وقد صرح به املصنف قريبا   ،ألنه أسهل ؛السيف جاز
وال  :قال يف ديوان األدب .لنون على وزن كذبابفتح اخلاء وكسر  :خنق :وقوله. (9)ذلك

وكسرها حكاه  ،جيوز إسكان النون مع فتح اخلاء :وقال املصنف يف التحرير .يقال ابلسكون
 .(10)الزركشي



(، السراج 9/227(،  الروضة )6/308وبه قال اإلصطخري، ورجحه الغزايل وغريه. الوسيط ) (1)
الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص 

(393.) 
 أ[-389] (2)
 (.4/82تتمة التدريب ) (3)
 (.6/22األم ) (4)
 (.4/82تتمة التدريب ) (5)
 غرق أو حرق. يف )ب(: (6)
 (.6/242(، بداية احملتاج )11/414(، البيان )7/91التهذيب ) (7)
 (.194سورة البقرة آية رقم ) (8)
 عند قوله: ))ومن عدل إىل سيف، فله((. (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (10)

 (. 8/430(. وانظر: النجم الوهاج )398ص )
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 ،ألن عمل السحر حرام ؛أي من قتل ابلسحر يقتص منه ابلسيف قوله: أو بسحر فسيف
وبه صرح  ،وقضية جعل اخلالف فيما بعد كذا أن السحر ال خالف فيه ،وال مضبط

 .(1)قاله الزركشي ،لكن كالم املتويل يقتضي طرد اخلالف فيه ،البندنيجي وغريه
اخلمر قتل  (3)[سقي]أو  ،يعين إذا قتل ابللواط يف األصح (2)قوله: وكذا مخر ولواط
فتعني  ،ألن ما قتل به حمرم الفعل ؛(4)وهي عبارة الروضة ،ابلسيف على الصحيح

ويف اخلمر  ،ويقتل هبا , (6)[اليته]يدس يف دبره خشبة قريبة من  :وقيل يف اللواط. (5)السيف
 جامع صغرية يف لو ما :ويف معىن اللواط، (7)لقربه من فعله ؛أو ماء ،كخليسقى مائعا   

لكن يف هذا يتعني العدول إىل السيف بال  :قال الزركشي. (8)كما قاله يف الذخائر  ،قبلها
وصرح به  ،وإال بعني السيف ،وحمله إذا توقعنا موت القاتل بذلك :قال املتويل .(9)خالف

 ،ألنه ال يقصد هبما اإلهالك ؛ال قصاص يف مسأليت اخلمر واللواط :وقيل .(10)اإلمام أيضا  



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (.398ص )

: واصطالحا. لوط قوم عمل عمل: أي وتلوَّط والوط الرجل الط: يقال ال ط ، مصدر لغة اللِ واط (2)
 (،7/403) احملتاج هناية (،686) ص احمليط القاموس: انظر. أنثى أو ذ كر دبُر يف ذ كر إيالج

 .(35/339) الكويتية الفقهية املوسوعة
 يف )ب(: بسقي. (3)
 (.9/229الروضة ) (4)
 (.6/243(، بداية احملتاج )8/430(، النجم الوهاج )16/182هناية املطلب ) (5)
 يف )ب(: آلته. (6)
(، 10/276(، العزيز شرح الوجيز )12/140وحيكى عن أيب إسحاق واإلصطخري. احلاوي ) (7)

 (.6/243(، بداية احملتاج )9/229الروضة )
ت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والداي (8)

 (.400مستعني ص )
 املصدر السابق. (9)
 (.6/244(، بداية احملتاج )16/182هناية املطلب ) (10)
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أبن يلوط  ،وال خيفى أن شرط القصاص يف اللواط أن يقتل غالبا   ،العمد به فلم يتحقق
 .(1)بصغري

اعلم أنه كما يرعى يف املماثلة  السيف :قوله: ولو جوع كتجويعه فلم ميت زيد ويف قول
أو ألقي يف النار  ،واملقدار فإذا جوع اجلاين مدة جتويعه ،يرعى يف الكيفية ،يف طريق القتل

أحدمها يزاد يف ذلك  ،واحلجر كضربته فلم ميت فقوالن ،أو ضرب ابلسوط ،مثل مدته
وصححه يف تصحيح  ،(3)للبغوي واملنهاج تبعا   ،(2)رجحه يف احملرر ،اجلنس حىت ميوت

 ،ومل يبق إال تفويت الزوج ،ألن املماثلة قد حصلت ؛يقتل ابلسيف :والثاين. (4)التنبيه
وترجيح هذا  :قال الرافعي. يفعل به األهون منهما :وقيل .فوجب تفويتها ابألسهل

أنه يقتل  ،الصواب ما قاله الشافعي يف صورة اجلوع :وقال اإلمام البلقيين .(5)قريب
 .(7)ومقابله خرجه املزين ،(6)ابلسيف

قال  .ألنه أوجى وأسهل ؛أن حيز الرقبة رضي اجلاين أم القوله: ومن عدل إىل سيف فله 
ال  :ومال البلقيين إليه فقال ،ال يعدل من اخلنق إىل السيف :وقيل. (8)وهو أوىل :البغوي

أما ذحبه كالبهيمة فال  ،ومثله ابلتغريق ،الذي هو أسهل من السيف ،جيوز العدول عن املثل
 .(9)قاله املاوردي وابن الرفعة ،هلتك احلرمة ؛جيوز



 (.3/50(، حترير الفتاوى )10/276العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.398احملرر ص ) (2)
 (.7/94التهذيب ) (3)
 (.2/164تصحيح التنبيه ) (4)
 (.10/278العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.4/83تتمة التدريب ) (6)
 (.317خمتصر املزين ص ) (7)
 (.7/91التهذيب ) (8)
 (.3/52(، حترير الفتاوى )4/84(، تتمة التدريب )12/111احلاوي ) (9)
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وله القطع مث احلز  ،عألنه أسهل عليه من القط ؛قوله: ولو قطع فسرى فللويل حز رقبته
ال  :وقيل .أي على الصحيح وإن شاء انتظر السراية ،للمماثلة طلبا   ؛أي يف احلال مث احلز

 .(1)إال بعد املدة اليت سرت فيها جنايته ،يقتله بعد القطع
ألن املماثلة ال تتحقق يف  ؛أي ابلسيف أو كسر عضد فاحلز جبائفة: ولو مات (2)[قوله]

وتبع يف  ،فتعني السيف ،بدليل عدم إجياب القصاص يف ذلك عند االندمال ،هذه احلالة
 ،(4)وصححه يف أصل الروضة ،للماثلة لآلية ختفيفا  فعله ك  :ويف قول (3)ترجيحه احملرر

 ،فإن الشافعي جزم به يف موضع ،وهو املعتمد :وقال اإلمام البلقيين. (5)وتصحيح التنبيه
مث اقتله إن مل  ،اقتص يف اجلرح :وحمله ما إذا قال ،(6)ونص على القولني يف موضع آخر

كما قاله   ،فال ميكن منه ،فإن مل ميت عفوت عنه ،افعل به مثل ذلك :أما لو قال ،ميت
 .(10)[اجلائفة]يف  (9)عن البغوي (8)حكاه الرافعي ،(7)املاوردي

الختالف أتثر  ؛ظهراألد اجلوائف يف تز مل أي ابجلائفة كإجاء فيه  قوله: فإن مل ميت
ليكون إزهاق  ،نعم :والثاين. (11)فهي كقطع األطراف املختلفة ،اجلوائف ابختالف حماهلا



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (1)
 (.6/245(، بداية احملتاج )8/433(، النجم الوهاج )406ص )

 سقط من )ب(. (2)
 (.399احملرر ص ) (3)
 (.10/279العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.2/164تصحيح التنبيه ) (5)
 (.4/84تتمة التدريب ) (6)
 (.12/146احلاوي ) (7)
 (.10/279العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.7/94التهذيب ) (9)
 يف )ب(: احلا. (10)
 (.6/246(، بداية احملتاج )10/279وهو األصح. العزيز شرح الوجيز ) (11)
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 :قال البلقيين .(1)وأصلها وجهان ،واخلالف يف الروضة ،بطريق إزهاقه عدوان   ،الروح قصاصا  
 .(2)وأن ختريج اخلالف إما بعيد أو غلط ،والصحيح القطع أبنه ال يزاد

وله أي حز رقبة اجلاين  اقتص مقطوع أي من قاطعه مث مات سراية فلوليه حزقوله: ولو 
أو  ،فإن مات اجلاين ،ألن اليد املستوفاة مقابلة ابلنصف ؛أي دية القتيل عفو بنصف دية

وهذا فيما إذا  ،ب[ نصف الدية من تركته/322أو يف قصاص آخر تعني أخذ ] ،قتل ظلما  
فاألصح  ،فلو قطعت امرأة يد رجل فاقتص منها مث مات ،واجملين عليه ،استوت دية اجلاين
أن للويل العفو على ثالثة أرابع  ،يف أواخر ابب العفو عن القصاص ،يف الروضة وأصلها

وهو يد امرأة بربع دية  ،سقط منها دية ما استوفاه ،دية رجل (3)ألنه استحق ؛الدية
 .(4)رجل

أي حز رقبته  فلوليه احلزأي اجملين عليه ابلسراية  قوله: ولو قطعت يداه فاقتص مث مات
وهذه صورة يستحق فيها  :قال الرافعي .ألنه استوىف ما يقابل الدية ؛له فإن عفا فال شيء

أن له   :ويف الكفاية وجه. ومل حيك خالف ،(5)وال يستحق الدية ابلعفو عليها ،القصاص
فلو كان اجلاين امرأة على رجل وجب  ،فيما إذا استوت الديتان وذلك أيضا   ،كمال الدية

التصوير أبن يقتص مث ميوت ابلسراية  :قال اإلمام البلقيين. نصف دية رجل على األصح
أو يف  ،فقطع وارثه يف الصورة األوىل يد ،حىت لو مات ابلسراية قبل أن يقتص ،ليس بقيد

مل حيز الرقبة من  ،ايةولو مل ميت اجملين عليه ابلسر  ،فاحلكم فيهما سواء ،الثانية اليدين
 .(6)اجلاين



 (. 9/231(، الروضة )10/279العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/54(، حترير الفتاوى )4/83تتمة التدريب ) (2)
 ب[-389] (3)
 (. 10/304(، العزيز شرح الوجيز )9/247الروضة ) (4)
 (.10/281جيز )العزيز شرح الو  (5)
 (.3/55انظر: حترير الفتاوى ) (6)
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ألن القطع  ؛أي فال شيء على املقتص درقوله: ولو مات جان من قطع قصاص فه
وروى البيهقي عن عمر وعلي  ،كقطع السرقة  ،يكون سرايته مضمونة فال ،قطع حبق قصاصا  

 واحلق قتله. ،(1)((أو قصاص فال دية له ،من مات من حد)) :أهنما قاال
سبق اجملين عليه  أوواملستحق ابجلناية  ،ابالقتصاص أي اجلاين معا   سرايةقوله: وإن ماات 

 ؛جيب يف تركته نصف الدية :والثاين .(2)أي فال شيء على اجلاين على الصحيح فقد اقتص
ورجحه اإلمام  ،وسراية اجملين عليه مضمونة ،واهلدر ال يقع قصاصا   ،ألن سراية اجلاين مهدرة

 .(3)البلقيين
أي يف تركة  نصف الدية يف األصحأي اجملين عليه فله أي فلويل اجملين عليه  قوله: وإن أتخر

وصححه الروايين والصورة يف  ،(4)وحيصل القصاص مبا جيري ،ال شيء له :والثاين. اجلاين
وإن كانت يف موضحة فتسعة  ،فال شيء جزما   (5)[يدين]فإن كانت يف قطع  ،قطع يد

وحكى الرافعي  ،(6)فإنه أخذ بقصاص املوضحة نصف العشر ،ونصف عشرها ،أعشار دية
وهو األصح وفرع عليه وجوب نصف  ،اخلالف يف أن القصاص هل حيصل مبا جرى أو ال

 .(8)ويف الروضة مثل ما يف الكتاب ،(7)الدية



 (.12/88معرفة السنن واآلاثر ) (1)
(، العزيز 12/126وحكاه املاوردي عن اجلمهور، ونسبه ابن كج إىل أيب علي الطربي. احلاوي ) (2)

 (.10/281شرح الوجيز )
 (.4/85تتمة التدريب ) (3)
 (.9/233(، الروضة )10/281(، العزيز شرح الوجيز )12/127احلاوي ) (4)
 يف )ب(: يد. (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (6)

 (. 413ص )
 (.10/281العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.9/233الروضة ) (8)
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أي ال قصاص  قوله: ولو قال مستحق ميني أخرجها فأخرج يسار وقصد إابحتها فمهدرة
ألن  ؛(1)واتفق عليه األصحاب ،وال دية نص عليه الشافعي ،فيها إذا قطعها املقتص
بقصد  ألنه وجد فعل اإلخراج مقرون   ؛وإن مل يتلفظ ابإلابحة ،صاحبها بذهلا له جمان  

وأما  ،لكن إذا علم عزر ،أم ال ،وأهنا ال جتري ،سواء علم القاطع أهنا اليسار ،اإلابحة
ويسقط على األصح إن ظن  ،إن ظن أن القطع مباح له ابإلابحة ،ليمني فيبقى لهقصاص ا

فعلى هذا يعدل إىل  ،عنها لكن جعلها عوضا   ،أو علم عدم إجزائها ،أهنا جتري على اليمني
 .(2)ألن اليسار وقعت هدرا   ؛الدية

مث جن  ويدل عليه قوله وقصد إابحتها لو جىن عاقال   ال بد أن يكون املخرج عاقال   تنبيه:
 وجب عليه القصاص أو جاهال   أخرج ميينك فأخرج اليسار فقطعها عاملا   :فقال له املستحق

 .مل يهدر يساره إبابحتها قطعا   فلو كان عبدا   أن يكون املخرج حرا   وجبت الدية وال بد أيضا  
جهان يف الروضة وأصلها يف مسائل اإلكراه بال و  ويف سقوط القصاص إذا كان القاطع عبدا  

 .(4)ورجح اإلمام البلقيين سقوطه ،(3)ترجيح
ة فاألصح ال قصاص يف اليسار ذبتها عن اليمني وظننت إجزائها وكقوله: وإن قال جعل

 ،عن اليمني أي إذا قصد إبخراج اليسار أن يكون عوضا   وجيب دية ويبقي قصاص اليمني
وفيه احتمال  ،فال قصاص عليه يف اليسار ،ظننت أنه أابحها ابإلخراج :فإن قال املقتص

جتزي مل جيب  وأهنا ال ،علمت أهنا اليسار :وإن قال ،ويبقى قصاص اليمني قطعا   ،لإلمام
 :وإن قال ،وعلى الوجهني يبقى قصاص اليمني ،لكن جتب الدية ،القصاص على األصح

ولكل واحد  ،وأنه تسقط قصاص اليمني ،يسارفالصحيح أنه ال قصاص يف ال ،ظننتها جتزي
ويبقى  ،فال قصاص يف اليسار ،ظننت املخرجة اليمني :وإن قال ،منهما دية ما قطعه اآلخر



تاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني السراج الوهاج للزركشي، ك (1)
 (. 8/436(، النجم الوهاج )414ص )

 (.8/436(، النجم الوهاج )9/234(، الروضة )7/123التهذيب ) (2)
 (.10/283(، العزيز شرح الوجيز )9/235الروضة ) (3)
 (.4/85تتمة التدريب ) (4)
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هذا ما قاله يف الروضة  ،وجتب الدية على األصح ،قصاص اليمني على املذهب فيهما
وقال  ،والذي يف احملرر، ة ال يوافق واحدة منهاذبوقول املصنف وك، (1)والشرح وغريمها

 .(3)املتكلم ءومراده أهنا ات ،(2)وأهنا ال جتري ،عرفت أن املخرج اليسار :القاطع
أي فال قصاص  قوله: وكذا لو قال دهشت فظننتها اليمني وقال القاطع ظننتها اليمني

 :وإن قال القاطع ،وجتب الدية على األصح ،جلهله وبذل صاحبها ؛يف اليسار على املذهب
إنه  :وقال ،وجوب القصاص (4)حكى الرافعي عن البغوي ،ظننت أن املخرج قصد اإلابحة

 يعين قول املخرج جعلتها عن اليمني ،وقياس مثله يف احلال الثاين أن ال جيب :قال .املتجه
 ،علمت أهنا اليسار :وإن قال ،(6)وقال شيخنا اإلمام البلقيين إىل هذا القياس. (5)املتجه

قال  .ظننت اليسار جتزي :ن قالإو  ،فاألصح وجوب القصاص ،وأهنا ال جتزي عن اليمني
 (7)ويسقط قصاص اليمني يف هذه الصورة ،وفيه احتمال لإلمام ،ال قصاص :األصحاب

 :ولو قال القاطع ،ويبقى فيما عداها  ،(8)[األخرى]ولكل منهما الدية على  ،على األصح
ألن الدهشة السالبة  ؛ويلزمه القصاص ،ال يقبل منه :قال اإلمام .دهشت فلم أدر ما قطعت

 .(9)لالختيار ال تليق حبال القاطع



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 10/282لوجيز )(، العزيز شرح ا9/236الروضة ) (1)
 (. 418والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني ص )

 (.399احملرر ص ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  (3)

 (. 8/437(، النجم الوهاج )418ص )
 (.7/124التهذيب ) (4)
 (.287-10/286العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/56انظر: حترير الفتاوى ) (6)
 أ[-390] (7)
 يف )ب(: اآلخر. (8)
 (.16/273هناية املطلب ) (9)
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وعن نصه يف األم  ،ألنه قطع متعمدا   ؛حيث أوجبنا دية اليسار فهي يف مال القاطع فرع:
 ملا يف ،وحيث يبقى القصاص يف اليمني ال يستويف حىت تندمل قطع اليسار ،أهنا على العاقلة

ولو قال املخرج قصدت ابإلخراج إيقاعها عن  .توايل القطعني من خطر اهلالك نص عليه
 .(1)ألنه أعرف بقصده ج؛فاملصدق املخر  ،ها بقصد اإلابحةتوقال القاطع أخرج ،اليمني

 
لقوله تعاىل  والدية بدل عند سقوطهأي يف النفس واألطراف  موجب العمد القود: فصل

فيتعني جنسه كسائر  ،وألنه بدل متلف ،(2)﴾اْلق ت ْل ى يف  اْلِقص اصُ  ع ل ْيُكمُ  ُكِتب  ﴿: 
أو  ،وكان ينبغي أن يقول الدية ،فإن موجبه الدية خاصة ،املتلفات واحرتز ابلعمد عن اخلطأ

فإن الويل على  ،عند سقوطه ال حاجة إليه :وقوله أ[/323] .(3)ليشمل اجلراحات ؛األرش
بفتح اجليم  :وموجب. (4)وإن مل يعف عن القصاص بعد ،القولني متمكن من املطالبة ابملال

اجلاين  ألهنم يقودون ؛وإمنا مسوه قودا   ،والقود ابلتحريك القصاص ،أي مقتضاه ،م مفعولسا
 .(5)وغريه قاله األزهري ،حببل

بني خريتني إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فأهله ): )لقوله  ا  قوله: ويف قول أحدمها مبهم
ويستثىن من حمل القولني ما  ،(7)وأصله متفق عليه ،(6)( صححه الرتمذي(أخذوا العقل

 ،وال دية على األصح ،فإنه جيب القود ،وال دية فيه كقتل مرتد مرتدا   ،وجب فيه القود


 (.9/238الروضة ) (1)
 (.178سورة البقرة آية رقم ) (2)
 (.9/239(، الروضة )11/429البيان ) (3)
 (.8/440النجم الوهاج ) (4)
 (.9/193(، هتذيب اللغة )241الزاهر ص ) (5)
والعفو،  القصاص يف القتيل ويل حكم يف جاء ما ، أبواب الدايت، ابب3/73سنن الرتمذي ) (6)

 (.1406حديث رقم )
النظرين، حديث رقم  خبري فهو قتيل له قتل من (، كتاب الدايت، ابب9/5أخرجه البخاري ) (7)

 ولقطتها، وشجرها وخالها وصيدها مكة حترمي (، كتاب احلج، ابب2/988ومسلم ) (.6880)
 (.1355الدوام، حديث رقم ) على ملنشد إال
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فالظاهر أن  ،لد ولدهفأما ما ال يوجبه كقتل الوا ،وحملهما ما إذا كان العمد يوجب القود
 .(1)قاله الزركشي ،موجبه الدية قطعا  

ولو مات اجلاين  ،لعموم اخلرب ؛عفو على الدية بغري رضى اجلاين (2)قوله: وعلى القولني
وأنه إذا مات  ،ال يعدل إىل املال إال برضى اجلاين :ويف قول. (3)تعينت الدية ،قبل العفو

وإن كره  ،فإن عفى بعض املستحقني سقط القصاص ،والعفو مستحب ،سقطت الدية
 .(4)ولو أقت العفو أتبد ،سقط القصاص كله ،ولو عفى عن عضو من اجلاين ،الباقون

 ،ألن القتل مل يوجبها على هذا القول ؛قوله: وعلى األول لو أطلق العفو فاملذهب ال دية
 :وقيل .واآلية حممولة على العفو على الدية ،ال إثبات مما ليس بثابت ،والعفو إسقاط اثبت

واصطالح املصنف يف التعبري ، (5)رجحها يف الشرحو  ،أو وجهان أحدمها أهنا جتب ،قوالن
فلو اختار الدية  ،أو طرقا وأن الراجح ما ذكره ،التنبيه على أن يف املسألة طريقني ،ابملذهب

وحكى  ،كالعفو عليها  ،ا بعد العفوويكون اختياره ،تثبت الدية :قال ابن كج ،بعد العفو
األصحاب أنه جيوز فيه   (6)[وعن بعض] ،عن النص أن هذا االختيار يكون عقب العفو

جزم  :وقال الزركشي .(1)للشافعي قوال   ،(8)وذكره املاوردي :قال اإلمام البلقيين. (7)الرتاخي
 .(2)املاوردي ابألول



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (. 424ص )

 بعده يف )ب(: للويل. (2)
 والبغوي، والروايين الطيب أيب القاضي عند واألظهر حامد، أيب الشيخ عند أرجح القول وهذا (3)

 (.10/290وغريهم. العزيز شرح الوجيز )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/290العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (. 424أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.291-10/290العزيز شرح الوجيز ) (5)
 يف نسخة أ )وبعض( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (6)
 (.3/59(، حترير الفتاوى )4/86(، تتمة التدريب )9/241الروضة ) (7)
 (.12/99احلاوي ) (8)



                                                                (710)                                                            كــــــــتـــــــــــاب الـــجـــــراح            
=================================================

عفوت عن  :يعين إذا قال ابتداءقوله: ولو عفا عن الدية لغا وله العفو عن بعده عليها 
ألن القصاص مل يعف  ؛فعلى األول عفوه لغو ال أتثري له يف القصاص وال يف الدية ،الدية
وعلى  ،وله بعد ذلك العفو عن القود على الدية ،والدية مل يستحقها مع بقاء القود ،عنه

أو  ،فلو عفا بعد ذلك عن القصاص عليها ،فله أن يقتص ،حها تسقط الديةالثاين أوجه أص
 .(3)مل يثبت مطلقا  

وعلى الثاين إذا اختار القصاص مث اختار الدية فاألصح أنه له الدية ألنه استحق أعلى : فرع
ويف  ،(4)قاله يف التحرير ،األمرين فله العدول إىل أدنمها أما على األول فله ذلك قطعا  

 .(5)الكفاية على املذهب
وإال أي وإن كان أكثر من الدية إن قتل اجلاين  قوله: ولو عفى على غري جنس الدية ثبت

اض ألنه اعتي ؛مل يقبل مل يثبت املال قطعا   اجلاين ثبت املال وسقط القود وإنأي إذا قتل  فال
 .(6)فاشرتط رضامها

وعبارة  ،ومل حيصل العوض ،على عوض ألنه رضي به ؛قوله: وال يسقط القود يف األصح
هي على  :وقال البلقيين .(7)احملرر واملنهاج تقتضي أن املسألة مفرعة على القول األول

 .(8)القولني



 (.3/60حترير الفتاوى ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (. 427ص )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 399احملرر ص ) (3)

 (.6/253(، بداية احملتاج )8/442(، النجم الوهاج )427الدين بن مستعني  ص )
 (.3/60حترير الفتاوى ) (4)
 (.15/421كفاية النبيه )  (5)
 (.5/289(، مغين احملتاج )6/253(، بداية احملتاج )8/442النجم الوهاج ) (6)
 (.399احملرر ص ) (7)
 (.3/60حترير الفتاوى ) (8)
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أي إن قلنا موجب العمد  قوله: وليس احملجور فليس عفو على مال إن أوجبنا أحدمها
 .(1)أحد األمرين

وإن  ،كغريه  أي قطعا  فإن عفا على الدية ثبت أي وإن قلنا موجب العمد القود  قوله: وإال
 ،وإن قلنا ال يوجبها ،أي يثبت الدية إن قلنا العفو املطلق يوجب الدية أطلق فكما سبق

 .(2)وهو األصح مل تثبت
ألن العفو مع نفي املال ال  ؛قوله: فإن عفا على أن ال مال فاملذهب أنه ال جيب شيء

واملفلس ال  ،بكسب ليثبت املال كان ذلك تكليفا   ؛فلو كلفنا املفلس أن يطلق ،يقتضي ماال  
قاله  ،ألهنا ذات وجهني ال طرق ؛وكان األويل التعبري ابألصح ،جيب :وقيل .يكلف الكسب

فاملقيد ابلنفي  ،المطلق العفو ال يوجب امل :إن قلنا :واعلم أن الرافعي قال. (3)الدمريي
وخيرج من هذا الرتتيب طريقة  ،(5)ال جيب :أصحهما ،وإن قلنا يوجبه فهنا وجهان ،(4)أوىل

 .(6)قاله الزركشي ،هلذا عرب ابملذهب ،قاطعة بعدم الوجوب
فيصح منه إسقاط  ،أي حكمه يف الدية حكم املفلس ر يف الدية كمفلسذقوله: واملب

وهو فيما يرجع إىل الدية عند األكثرين   ،لوجود التشفي منه ؛واستيفاؤه ،القصاص



 (6/253(، بداية احملتاج )8/443(، النجم الوهاج )9/241الروضة ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق 9/241(، الروضة )400احملرر ص ) (2)

 (. 430الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.8/443النجم الوهاج ) (3)
 ب[-390] (4)
 (.10/295العزيز شرح الوجيز ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (. 430ص )
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فتصرفاته نفذة على  ،أما من سفه بعد رشده ،احملجور عليه :رذواملراد ابملب .(1)كالفملس
 .(3)بسفه (2)واحملجور :فكان ينبغي أن يقول ،ما مل حيجر عليه احلاكم ،األصح

واستيفاؤه  ،أما إسقاط القصاص ،أي ال يصح عفوه عن املال حبال كصيب  :قوله: وقيل
وال  ،أبكثر من الدية ،له املصاحلة عن القصاص ،لتإذا كان السبب هو القا ،فيصح منه نعم
 .(4)يةز وهو قضية كالم الرافعي يف ابب اجل ،قاله يف احللية ،حجر للويل فيه

دة على أي ألنه زاي قوله: ولو تصاحلا عن القود على مائيت بعري لغا إن أوجبنا أحدمها
 .(5)فنيألنزل منزلة الصلح من ألف على  ،الواجب

فإنه مال  ،أي وثبوت املصاحل عليه فاألصح الصحةأي وإن قلنا الواجب القود  قوله: وإال
)من قتل ): قال وقد روى الرتمذي أن النيب  ،فأشبه بدل اخللع ،يتعلق ابختيار املتعاقدين

دفع إىل أولياء املقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وصاحلوا عليه فهو  متعمدا  
 .(8)(7)[عليه]فال تزاد  ،ألن الدية ختلف القصاص عند سقوطه ؛املنع :والثاين، (6)(هلم(



(، مغين احملتاج 6/254(، بداية احملتاج )8/444(، النجم الوهاج )10/295العزيز شرح الوجيز ) (1)
(5/290.) 

 بعده يف )ب(: عليه. (2)
والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح (3)

 (. 432ص )
(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق 11/501العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.432الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.5/290)(، مغين احملتاج 6/255(، بداية احملتاج )8/444النجم الوهاج ) (5)
(، أبواب الدايت، ابب ما جاء يف الدية كم هي من اإلبل، حديث رقم 3/63سنن الرتمذي ) (6)

 (، وقال: حديث حسن غريب.1387)
 سقط من )ب(. (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/295العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (. 433)أنس برهان الدين بن مستعني  ص 
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ألن اإلذن يف اإلتالف  ؛وال دية ،أي ال قصاص فهدرقطعين ففعل  قوله: ولو قال رشيدا  
والذي  ،ملا أفهمه والسفيه خالفا   ،وال فرق بني الرشيد ،من مستحق البدل يتضمن اإلهدار

 ،(1)ويف إسقاطه القصاص وجهان ،وكذا العبد يف إسقاط املال ،ال أتثري ال دية هو الصيب
 .(3)وعبارة احملرر املالك ألمره ،(2)رجح اإلمام البلقيين سقوطه

تقدم القوالن يف فصل  جتب دية :ويف قول .(4)سرى أو قال اقتلين فهدروله: فإن ق
 ،واألصح األول ،أو تلقيا عن القتيل ،ن الدية تثبت للورثة ابتداءأومها مبنيان على  ،اإلكراه

 ،ب[ اقتلين/323وهو كذلك يف صورة ] ،وكالمه يقتضي وجوب دية كاملة ،فال وجوب
كذا حكى عن ابن :قال يف التحرير . (5)ألنه احلادث ابلسراية ؛يف القطع فنصفها وأما

 ،هنا للورثةعلى القول أب ،إبجياب الدية الكاملة (7)والنووي ،(6)لكن صرح الرافعي ،الرفعة
حكاه املصنف  :وقال الزركشي. (8)ونفي البلقيين لذلك القول ابلنصف ،ابتداء يف الصورتني

يطرد اخلالف  :وقيل. وهو أشهر الطريقني ،اخلالف يف الدية يقتضي القطع بنفي القصاص



 (.3/60حترير الفتاوى ) (1)
 (.3/60(، حترير الفتاوى )4/87تتمة التدريب ) (2)
 (.400احملرر ص ) (3)
 بعده يف )ب(: أي. (4)
 (.5/291(، مغين احملتاج )6/256(، بداية احملتاج )8/445النجم الوهاج ) (5)
 (.10/296العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.9/242الروضة ) (7)
 (.3/61حترير الفتاوى ) (8)
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. (2)قاله املاوردي يف ابب الوديعة ،أما املاء فال خالف أنه آمث ،(1)واخلالف يف الغرم ،فيه
 .(3)فإن الكفارة جتب حلق هللا تعاىل ،هدر ليس على عمومه :وقوله

أي إذا اندمل ال قصاص بال  فعفى عن قوده وأرشه فان مل يسر فال شيءقوله: ولو قطع 
سواء اقتصر على  ،ألن املستحق أسقط احلق بعد ثبوته ؛وال أرش على الصحيح ،خالف

جيب األرش ولو مل يزد  :وقال املزين. وعما حيدث منها :أو قال .قوله عفوت عن موجبها
قال  .(5)وجيب الدية ،عن القصاصأنه عفو  (4)فالنص يف األم ،على قوله عفوت

فإن قلنا أحد األمرين ففي بقاء الدية  ،إنه تفريع على أن موجب العمد القود :األصحاب
 .(7)نه عفو عنهما على هذا القولوجزم املاوردي أب ،(6)واحملاملي ،احتماالن للروايين

ألهنا حدثت من  ؛ال قصاص يف الطرف اكم  ،أي يف النفس قوله: وإن سرى فال قصاص
فعلى هذا إن عفا عن  ،ألنه مل يدخل يف العفو ؛جيب قصاص النفس :وقيل .(8)معفو عنه

ن سرى مراده إو  :وقوله. (9)فقط لسقوط نصفها ابلعفو عن اليد ،القصاص فله نصف الدية
ألنه إذا سرى إىل بعض األعضاء ال قصاص  ؛وال بد منه ،(10)وصرح به احملرر ،إىل النفس



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (. 436ص )

 (.8/366احلاوي ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (. 437ص )
 .(6/15األم ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/243(، الروضة )10/298العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 438والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.3/61حترير الفتاوى ) (6)
 (.12/98احلاوي ) (7)
 (.9/243وهو الصحيح. الروضة ) (8)
 (.9/243(، الروضة )10/298العزيز شرح الوجيز )سلمة.  وابن سريج وبه قال ابن (9)
 (.400احملرر ص ) (10)
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حمله  ،وإطالق املصنف عدم الوجوب ابلسراية، (1)قاله البلقيين ،سواء عفا أو مل يعف ،فيه
فعفى اجملين عليه عن  ،فإن كان ال يوجبه كاجلائفة ،إذا كان القطع مما يوجب القصاص

 ،ألنه عفا عن القود ؛فلوليه أن يقتص يف النفس ،مث سرت اجلناية إىل نفسه ،القصاص فيها
 .(3)والدمريي (2)حكاه الزركشي ،حكى اإلمام فيه االتفاق ،فلم يؤثر العفو ،فيما ال قود فيه

اجلناية  (4)[ههذأبرش  ]ه لقوله: وأما أرش العضو فإن جرى لفظ وصيته كأوصيت 
وإن صححناها سقط األرش إن خرج من  ،أي فإن أبطلنا لزمه أرش العضو فوصية لقاتل

 .(5)وإال سقط منه قدر الثلث ،الثلث
قال اإلمام  .(6)ألنه إسقاط حق نجز ؛أو لفظ إبراء أو إسقاط أو عفو سقطقوله: 
ومل حيصل فيه إجازة تبينا أنه مل  ،فإن مل خيرج ،حمل السقوط ما إذا خرج من الثلث :البلقيين
 .(7)يسقط

 ،(8)وهو نص األم :قال اإلمام البلقيين. ألنه يتعرب من الثلث ؛أي لقاتل وصية :قوله: وقيل
وهذا هو احلق  :قال البلقيين. وأثبت الدية ،الوصية للقاتل أبطل العفو زوفيه فمن مل جي

 .ويف قول :(10)وكان الصواب أن يقول ،(9)انتهى



 (.3/62حترير الفتاوى ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (. 441ص )
 (.8/447النجم الوهاج ) (3)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (4)
 (.5/291(، مغين احملتاج )6/257(، بداية احملتاج )8/447النجم الوهاج ) (5)
 (.9/243(، الروضة )10/298العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/62انظر: حترير الفتاوى ) (7)
 (.6/10األم ) (8)
 (.3/62انظر: حترير الفتاوى ) (9)
 أ[-391] (10)
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أن يعرض يف عفوه ملا حيدث منها  :ويف قول .قوله: وجيب الزايدة عليه إىل متام الدية
ومل  ،إن اقتصر على العفو عن موجب اجلناية ،علم أن الزايدة على أرش اليد واجبةاسقطت 

وأبرش  ،فإن قال بلفظ الوصية كقوله أوصيت له أبرش هذه اجلناية ،وما حيدث منها ،يقل
فال جيب الزايدة إن خرجت من  ،الصحة :أظهرمها ،ففيه قوال الوصية للقاتل ،ماحيدث منها

مل  ،أته عن ضمان ما حيدثأو أبر  ،عفوت عنه :وإن قال ،وإال فتسقط  قدر الثلث ،الثلث
هذا إذا كان األرش  ،ألنه إسقاط قبل الثبوت ؛فيلزمه ضمانه ،يؤثر فيما حيدث على األظهر

فإن مل  ،وما حيدث منها ،فعفى عن أرش اجلناية ،فأما إذا قطع يدي إنسان ،دون الدية
سواء إذا وىف الثلث  ،وإن صححناها سقطت بكماهلا ،يصحح الوصية وجبت الدية بكماهلا

 .(1)أو مل نصححه ،صححنا اإلبراء عما مل جيب
يعين إذا سرت  قوله: فلو سرى إىل عضو آخر واندمل ضمن دية السراية يف األصح

فال قصاص  ،مث اندمل ،فتآكل ابقي الكف ،كما إذا قطع أصبعا  ،اجلناية املعفو عن موجبها 
ألنه عفا عن  ؛واألصح وجوب ضمان السراية ،بناء على أنه ال قصاص يف األجسام ابلسراية

سواء اقتصر على العفو عن موجب  ،فيقتصر أثره عليه ،موجب اجلناية احلاصلة يف احلال
ألنه إذا سقط الضمان صارت اجلناية غري  ؛املنع :والثاين. أو زاد وما حيدث منها ،اجلناية

 .(2)فال يكون سرايتها مضمونة ،مضمونة
يعين إذا مات  فس بسراية طرف لو عفى عن النفس فال قطع لهقوله: ومن له قصاص ن

قال اإلمام  .فليس له قطع الطرف ،مث عفى الويل عن قصاص النفس ،اجملين عليه ابلسراية
واملعتمد أن  له  ،(3)واخلوارزمي ،مل أره يف كالم أحد قبل الرافعي إال البغوي :البلقيين
ويدل عليه نص  ،فله القطع ،فإن عفا عن النفس :فقال ،وصرح به يف البسيط ،(4)القطع



(، بداية احملتاج 8/448(، النجم الوهاج )9/243(، الروضة )10/298العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.5/292(، مغين احملتاج )6/259)

 (.6/259(، بداية احملتاج )9/244(، الروضة )10/298العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.7/126التهذيب ) (3)
 (.3/63انظر: حترير الفتاوى ) (4)
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أنه يقتص من  ،فارتد اجملروح ومات ابلسراية ،الشافعي على أنه لو قطع مسلم يد مسلم
فلم جنعل سقوط القصاص  ،ن كانت النفس قد سقط قصاصهاإو  ،اجلاين املسلم يف الطرف

 .(1)لسقوط القصاص يف الطرف مقتضيا   ،يف النفس اليت ماتت ابلسراية
ففي  ،مث حيز رقبته ،ألن له أن يقطع يده ؛قوله: أو عن الطرف فله حز الرقبة يف األصح

وقد  ،الساريألنه استحق القتل ابلقطع  ؛ال :والثاين. العفو عن القطع تسهيل األمر عليه
 ،طرف عما لو استحق النفس ابملباشرة :واحرتز بقوله. (2)واملتويل ،يناجر وصححه اجل ،تركه

مث إن كان مستحق  ،مث قتله فالقصاص يستحق فيها بطريق األصالة ،قطع يدهما لو ع
وقال . (4)جزم به الرافعي ،فعفو أحدمها ال يسقط اآلخر  ،(3)[القطع]النفس غري مستحق 

فيعتق اجملين  ،ومن صورة أن يقطع عبد يد عبد ،(5)ال خالف فيه :والذخائر البسيطيف 
كذا قال ،وصوره يف البسيط مبوته ابلسراية  ،(6)مث حيز اجلاين رقبت كذا صوره الرافعي ،عليه

فقصاص  ،وهو نظري مسألة الكتاب ،ومل يصوره يف الروضة إال مبوته ابلسراية. (7)الزركشي
فعفى عن  ،كما هو الغالب  ،وإن اختذ مستحقها ،عتقوالنفس لورثة امل ،الطرف للسيد

ألن كال منهما مقصود يف  ؛فله ذلك على املذهب ،وأراد القصاص يف الطرف ،النفس
 .(8)وإن عفا عن الطرف مل يسقط قصاص النفس يف األصح ،نفسه



 (.8/448(، النجم الوهاج )10/303العزيز شرح الوجيز )(، 6/321الوسيط ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان 401احملرر ص ) (2)

 (. 555الدين بن مستعني  ص )
 يف )ب(: الطرف. (3)
 (.10/302العزيز شرح الوجيز ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: 10/302العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.444أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/302العزيز شرح الوجيز ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (. 444ص )
 املصدر السابق. (8)
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 فإن سرى القطع ابن بطالن العفو وإال فيصح ولو قطعه مث عفا عن النفس جماان   قوله:
 ،فإن اندمل صح العفو ،مث عفى عن النفس ،يعين إذا قطع يد من عليه القصاص ابلسراية

فهو مستوف  ،ع بعضهاو طجلملته الذي املق ألنه حني فعله كان مستحقا   ؛ومل يضمن الطرف
ألن  ؛وإن سرى ابن أنه إمنا عفى بعد االستيفاء ،وعفوه منصب ملا وراء ذلك ،لبعض حقه

ال حاجة  :وقال البلقيين. (1)وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو ،السبب وجد قبل العفو
أ[ أو على ما /324أو ] ،أو على عوض غري الدية ،فإن ال فرق بني العفو جمان   ،لقوله جمان  

فلو  ،هذا إذا مل يستوف ابلقطع متام الدية :وقال الزركشي. (2)بقي من الدية بعد املقطوع
مل يكن له  ،وعفى عن النفس على الدية ،فقطع الويل يدي اجلاين ،قطع يدي إنسان فمات

ولو عفا على غري  :قال ،جزم به الرافعي يف الفروع املنثورة .(3)ما يقابلها]ألنه استوىف  ؛الدية
 .(4)جنسها فوجهان

وبه  ،أي على املنصوصفال قصاص عليه  قوله: ولو وكل مث عفا فاقتض الوكيل جاهال  
الوكيل  (5)[وإن كان ،فهو لغو ،فإن كان العفو بعد القتل ،لعدم تقصريه ؛قطع األصحاب

نكر أف ،فإن ادعى على الوكيل العلم ابلعفو ،فعليه القصاص كما أفهمه كالمه ،ابلعفو عاملا  
 .(6)واستحق القصاص ،فإن نكل حلف الوارث ،صدق بيمينه

ألن القتل مباح له  ؛املنع :والثاين .(7)ألنه ابن أنه قتله بغري حق ؛قوله: واألظهر وجوب دية
وقيده املاوردي أبن يكون على مسافة ميكن إعالم الوكيل  ،فال يناسب تضمينه ،يف الظاهر



 (.9/245(، الروضة )10/303العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/63انظر: حترير الفتاوى ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (. 448ص )
 (.10/309العزيز شرح الوجيز ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.5/293(، مغين احملتاج )6/260(، بداية احملتاج )8/449(، النجم الوهاج )401) احملرر ص (6)
 (.9/248(، الروضة )10/305وهو األصح، وهو اختيار املزين. العزيز شرح الوجيز ) (7)
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كان   ،وعفا املوكل قبل القصاص خبمسة أايم ،فلو كان على مسافة عشرة أايم ،ابلعفو فيها
أن ال جيب على الوكيل الدية  (2)ومقتضاه :قال اإلمام البلقيين .(1)ال حكم له ،عفوه ابطال  

 .(3)وتعليلهم قد يرشد إليه ،قطعا  
على  :وقيل .وإمنا سقط القصاص للشبهة ،ألنه متعمدا   ؛قوله: وأهنا عليه ال على عاقلته

ومها وجهان  ،وعبارته تقتضي أن اخلالف قوالن ،فأشبه املخطئ ،ألنه جاهل ابحلال ؛العاقلة
 ،هو أظهر القولني مفرعان على قولنا إهنا مغلظة كما ،(4)ابألصح ،عرب عنهما يف احملرر

 .(5)فإن قلنا خمففة فعلى العاقلة قطعا   ،واألصح من زوائده أهنا حالة
واخلالف يف  ،(6)ألنه حمسن ابلعفو غري مغرر يف؛قوله: واألصح أنه ال يرجع هبا على العا

 ،(8)القطع بعدم الرجوع :والثاين ،على قولني :أحدمها ،ويف الشرح طريقان ،(7)الروضة أوجه
فيكون من  ،العاقلةوأنه ال يرجع هبا على  ،ويف بعض النسخ :ورجحها اإلمام البلقيين قال
وحمل اخلالف ما إذا مل ينسب املوكل إىل تقصري يف  :قال .مجلة ما اخلالف فيه قوالن

 ،ألنه مل ينتفع بشيء ؛فاألرجح أن الوكيل ترجع عليه ،فإن نسب إىل تقصري ،اإلعالم
 .(9)ءالنتفاعه ابلوط ؛وال يرجع ابملهر على من غره يف األظهر ،رخبالف الزوج املغرو 



 (.12/113احلاوي ) (1)
 ب[-391] (2)
 (.3/64انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.401احملرر ص ) (4)
 (.9/248الروضة ) (5)
وبه قال البندنيجي، وسليم، وغريمها. والوجه الثاين: يرجع؛ ألنه غرَّه، وصححه الفارقي. الروضة  (6)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين 9/249)
 (. 451بن مستعني  ص )

 (.9/249الروضة ) (7)
 (.10/307) العزيز شرح الوجيز (8)
 (.3/64انظر: حترير الفتاوى ) (9)
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يعين إذا جنت حرة على رجل ] قوله: ولو وجب قصاص عليها فنكحها عليه جاز وسقط
ويف . (2)ألنه عوض مقصود ؛القصاص  (1)[وسقط ،أو وارثه على القصاص جاز ،فزوجها

يقتضي أنه ال يسقط إال إذا  (4) [وقوله: جاز وسقط]. (3)وهلا مهر املثل ،ال يصح :قول
فإهنم نقلوا عن النص فيما إذا  ،وظاهر الفقه أنه يسقط :قال الزركشي، فرعنا على جوازه

ألن إقدامه على طلب  ؛وجرى البيع السقوط ،ال يصح بيع العبد اجلاين للمجين عليه :قلنا
 ،أن خيرج على اخلالف ،واألشبه أنه إذا جهل صحة البيع ،عفو عن املال ،البيع ابألرش

 وكان جاهال   ،ومل يصححه ،أو عن الرد ابلعيب ،فيما إذا صاحل عن الشفعة على عوض
ولو أصدق  ،فأصدقها القصاص على عبدها جاز ،ولو وجب على عبد املرأة قصاص ،ابملنع

 .(5)األمة القصاص الواجب على سيدها صح أيضا  
قال بنصف مهر املثل  :ويف قول .رجع بنصف األرش ءقبل الوط ها: فإن فارق(6)[قوله]

 ،ومن تبعه (7)ومل يذكر الثاين إال البغوي ،نص اإلمام أنه يرجع بنصف األرش :اإلمام البلقيين
 ،فإن املستحق للزوج عند الفراق قبل الدخول بدل التالف ،وهو شذوذ عن قاعدة املذهب

ويف صحة ، صح النكاح ،فنكحها عليها ،وإن كانت اجلناية موجبة للدية .(8)ال بدل البضع



 سقط من )ب(. (1)
(، العزيز شرح الوجيز 7/130جزم به الرافعي والنووي تبعا  للقاضي والبغوي واملتويل. التهذيب ) (2)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين 10/308)
 (.454بن مستعني  ص )

 (.3/64(. وأنكره البلقيين. انظر: حترير الفتاوى )9/251الروضة ) (3)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.456-455ص )
 سقط من )ب(. (6)
 (.6/17التهذيب ) (7)
 (.3/64انظر: حترير الفتاوى ) (8)
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ويف البحر أن الشافعي يف األم علل  ،الدية (1)[إبل]الصداق ما سبق يف االعتياض عن 
وال جيوز إصداق دين على غري  ،فساد الصداق أبنه إمنا نكحها بدين له على غريها

فإن كان جيهالن  ،وأنواعها ،هذا إذا كان يعرفان أسنان اإلبل :وقال ابن الصباغ .(2)املصدق
.(4)[ابلصواب]وهللا سبحانه تعاىل أعلم  ،(3)واحدا   أو أحدمها فال يصح قوال   ،ذلك



 يف )ب(: بدل. (1)
 (.12/191حبر املذهب ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدايت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.456ص )
 سقط من )ب(. (4)
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 كتاب الدايت
ومصدر وأصلها  ،الدية اسم للمال الواجب ابجلناية على احلر يف نفس أو طرف أو جرح

 ،ودية ،وديا  ،أديه ،وديته :يقول ،كالعدة من الوعد  ،وهو دفع الدية ،وديه مشتقة من الودي
 .(1)إذا أعطيت ديته

املسلم مائة بعري مثلية يف العمد ثالثون حقة وثالثون جذعة : يف قتل احلر (2)[قوله]
سلم إىل أولياء  )من قتل متعمداا )قال:  ألن رسول هللا  ؛وأربعون خلفة أي حامالا 

وأربعني  ،وثالثني جذعة ،ثالثني حقة ،وإن أحبوا أخذوا العقل ،فإن أحبوا قتلوا ،القتيل
وابن ماجة من حديث عبد هللا بن عمرو بن ، (3)( رواه الرتمذي(خلفة يف بطوهنا أوالدها

يف بطوهنا  :فقوله ،(6)وكسر الالم هي احلامل ،بفتح اخلاء املعجمة :واخللفة، (5)(4)العاص
فهو  ،وخرج ابحلر العبد .يف قتل يتعلق مبحذوف أي جيب :وقوله. أوالدها أتكيد وبيان

 ،فال جيب فيه هذا القدر ،وابملسلم الكافر ،حلكم املالية ال ابلدية تغليباا  ،مضمون ابلقيمة



 (.1342(، القاموس احمليط ص )15/184(، لسان العرب )5/1999الصحاح ) (1)
 سقط من )ب(. (2)
 (.713سبق خترجيه ص ) (3)
 وكان أبيه، قبل أسلم القرشي، السهمي هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا هو: عبد (4)

 أحفظ أحد كان  ما)): هريرة أبو عنه قال. فأذن عنه يكتب أن   النيب استأذن عاملاا  فاضالا 
 وقيل ه(،63) سنة تويف( أكتب( وال يكتب فإنه عمرو بن هللا عبد إال مين  هللا رسول حلديث

 (.1/292) واالستيعاب ،(658-1/657)الغابة  أسد انظر:. غريها
(، كتاب الديت، ابب من قتل عمداا فرضوا ابلدية، حديث رقم 2/887سنن ابن ماجه ) (5)

(2626.) 
 (.5/138(، لسان العرب )5/125احملكم واحمليط ) (6)
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ليخرج الباغي يف  ؛وأن يقول املضمون ،فإن املرأة على النصف ،وكان ينبغي التصريح ابلذكر
 .(1)والزاين احملصن وحنوه ،حال القتال

لغري  فإن كان رقيقاا  ،: إمنا جيب املائة يف قتل احلر املسلم إذا مل يكن يف قاتله رق(2)[تنبيه]
ولو له فالواجب أقل األمرين من قيمة الرقيق والدية على األظهر واملبعض  ،املقتول أو مكاتباا 

ويتعلق ابلقدر الرقيق أقل األمرين  ،يلزمه جبهة احلرية القدر الذي يناسبها من نصف أو ثلث
وإطالق املصنف التثليث يف العمد يقتضي  ،من احلصة من الدية واحلصة من القيمة

نص  يت يف األطراف التثليث على اجلاين عمداا وليس كذلك بل أي ،تصاص بدية النفساالخ
 .(3)واتفق عليه األصحاب ،عليه

 قوله: وخممسة يف اخلطأ عشرون بنت خماض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع
وفصلها ابن  (4)()دية اخلطأ أمخاس()قال:  أن النيب  ،ملا روي األربعة عن ابن مسعود

وعشرين  ،يوهم إجزاء عشرين حقاا  ،وجذاع ،وحقاق ،بنو لبون :وقوله. مسعود على ما ذكر



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.459ص )

 يف )ب(: قوله. (2)
 (.3/66حترير الفتاوى ) (3)
(، وسنن أيب 2613(، كتاب الديت، ابب دية اخلطأ، حديث رقم )2/879سنن ابن ماجه ) (4)

(، وسنن ابن ماجه 4545(، كتاب الديت، ابب الدية كم هي، حديث رقم )4/184داود )
(، وسنن النسائي 1386(، أبواب الديت، ابب الديت كم هي، حديث رقم )3/62)
(، وقال األلباين: حديث 4802ن الدية، حديث رقم )(، كتاب القسامة، ابب ذكر أسنا8/43)

 وعشرين ذكورا، خماض بين وعشرين خماض، بنت (. وفيه: ))عشرين7/259حسن. إرواء الغليل )
 حقة((. وعشرين جذعة، وعشرين لبون، بنت
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واإلانث فاجلذاع خمتصة  ،على الذكور (1)وإن أطلقت ،فإن احلقاق ،وال قائل به ،جذعاا 
 .(2)ابلذكور

قوله: فإن قتل خطأ يف حرم مكة أو األشهر احلرم ذي القعدة وذي احلجة واحملرم 
 ،من حديث عبد هللا بن عمرو (4)وابن حبان (3)روى أمحد ورجب أو حمرما ذا رحم فمثلثة

الناس على هللا تعاىل ثالثة: رجل قتل يف احلرم ورجل قتل  عىت)إن أ)قال:  أن رسول هللا 
الصحابة رضي هللا عنهم يف األحوال اليت  ظوغل ،((ورجل قتل برجل اجلاهلية ،غري قاتله

وبني أن يكون أحدمها  ،واملقتول يف احلرم ،وال فرق بني أن يكون القاتل ،(5)ذكرها املصنف
سواء كان  ،أو اجلريح يف احلرم ،ن يكون القتيلر اإلمام البلقيين أن االعتبار أبواختا، فيه

وكالم   ،(6)ب[ ظاهر نص الشافعي يف كتبه/224كما هو ]  ،أو اجلارح فيه أم ال ،القاتل
وإن مل  ،بل اجلراح يف احلرم مغلظة ،وال خيتص التغليظ ابلقتل :قال .(7)كثري من أصحابه

وال يغلظ . (9)وصرح به الشيخ أبو حامد انتهى ،(8)رصكما نص عليه يف املخت  ،ميت منها
 ،يف الثالثة  صحعلى األ ،وال بقتل القريب عند احلرم ،وال ابلقتل يف اإلحرام ،حترمي املدينة

وإن مل  ،واالكتفاء ابلرحم يف التغليظ ،املدينة حبرم مكة يف التثليث واختار البلقيين إحلاق حرم



 أ[-392] (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (. 465ص )
 (.11/265مسند اإلمام أمحد ) (3)
 (.13/341صحيح ابن حبان ) (4)
 وابن عباس، وابن عمر، بن هللا قال الزركشي: ))وهم العبادلة((، أي من الصحابة وهم: عبد (5)

 مسعود، بن هللا عبد: ثالثة هم: بعضهم وقال. الصحابة أبناء وكلهم. العاص بن مروع وابن الزبري،
 .(8/469) الوهاج النجم: انظر. عباس وابن عمر، وابن

 (.6/109األم ) (6)
 (.3/67انظر: حترير الفتاوى ) (7)
 (.244خمتصر املزين ص ) (8)
 (.3/67حترير الفتاوى ) (9)
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 ،ابألشهر احلرم وال يلحق رمضاانا  ،(2)واملختصر (1)عن ظاهر نص األم :والثاين ،يكن حمرماا 
 .(3)واملصاهرة قطعاا  ،وال حمرمية الرضاع

وشبه العمد قوله: واخلطأ وإن يثلث فعلى العاقلة مؤجلة والعمد على اجلاين معجلة 
كوهنا على اجلاين   ،يعين أن تغليظ الدية يكون من ثالثة أوجه مثلثة على العاقلة مؤجلة

أو مل يوجبه   ،فعفا على الدية ،للقصاص سواء كان موجباا  ،وذلك يف العمد ،حالة مثلثة
وتغليظ  ،وذلك يف اخلطأ ،وختفيفها بكوهنا على العاقلة مؤجلة خممسة ،كقتل الوالد ولده

واملغلظة يف دية  ،ويراعى النسبة يف املخففة ،واحلاالت املتقدمة ،لب فقط يف شبه العمدابلس
 .(4)واجلراحات ،واألطراف ،والذمي ،املرأة

سواء   ،أي املستحق ومريض إال برضاهأي بعيب يثبت الرد يف البيع  قوله: وال يقتل معيب
 .(5)كانت إبل من عليه سليمة أو معيبة

بعدلني  (7)وسياستها ،(6)ية اإلبلن  ق    أي ممن عاىن ة أبهل اخلربةفاخللقوله: ويثبت محل 
 ،فلم يوجد استدرك أبداء غريها ،ويشق جوفها ،ن ماتتحوامل أب فإن ابنت غري ،منهم

 .(8)ويغرم الويل قيمة ما أخذ على الصحيح



 (.6/113األم ) (1)
 (.244خمتصر املزين ص ) (2)
وبه قال الشيخ أبو حامد، وحكي عن القفال، واختاره الشيخ أبو حممد، والرويين. حترير الفتاوى  (3)

(3/67.) 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس 12/217انظر: احلاوي ) (4)

 (. 6/268اج )(، بداية احملت472برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.5/298(، مغين احملتاج )6/268(، بداية احملتاج )8/461(، النجم الوهاج )402احملرر ص ) (5)
َوةا  وغريها الغنم ق  ن ية اإلبل: يقال: قَ نَ و ت   (6) َوةا، ِقن   َيةا  أيضاا  وقَ نَ ي ت   وق  ن   َيةا، ِقن    ال لنفسك اقَتنيَتها إذا وق  ن  

 (.6/2467للتجارة. الصحاح )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.474ص )
 (.9/260(، الروضة )10/321فقط. العزيز شرح الوجيز ) النقص أرش وقيل: أيخذ (8)
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الغالب أن الناقة ال حتمل حىت  :قال يف الروضة قوله: واألصح إجزاؤها قبل مخس سنني
. (1)فلو محلت قبل ذلك لزم قبوهلا على األظهر انتهى ،وهي الثنية ،يكون هلا مخس سنني

فإن رضي جاز   ،واخلالف إذا مل يرض أبخذها ،هنا محلت قبل أواهناأل املنع؛ :والثاين
 .(3)والتعبري ابألصح تبع فيه احملرر ،(2)كاملبيع

يعين أن من لزمته الدية من  من غالب إبل بلده :وقيل .إبل فمنهاقوله: ومن لزمته وله 
أو دوهنا  ،أو فوقها ،سواء كانت من نوع إبل البلد ،ي أو العاقلة وله إبل أخذت منها،اجلان

جيب من غالب إبل  :وقيل .كما جيب الزكاة من نوع النصاب  ،(4)على األصح املنصوص
وليس كذلك ففي الروضة لو دفع نوعا  ،وظاهر قوله فمنها تعينها ،ألهنا عوض متلف ؛البلد

عن  (6)وحكاه الرافعي ،(5)إن كان غالب البلد ،أجرب املستحق على قبوله ،غري ما يف يده
 .(7)التهذيب

وجبت من غالب إبل  ،أي فإن مل يكن هلما إبل بدوي ةقوله: وإال فغالب بلده أو قبيل
أو القبائل أخذ حصة   ،فإن تفرقت العاقلة يف البلدان ،أو القبيلة إن كانوا أهل ابدية ،البلد

 .(8)أو قبيلته ،كل واحد من غالب إبل بلده
أو كانت  ،اإلجزاءأو القبيلة إبل بصفة  ،أي فإن مل يكن يف البلد قوله: وإال فأقرب بالد

 .(10)املسافة ربتقن إويلزمه النقل  ،البالد (9)[أقرب]اعترب إبل  ،بعيدة


 (.9/260الروضة ) (1)
 (.6/268(، بداية احملتاج )3/68(، حترير الفتاوى )12/214احلاوي ) (2)
 (.402احملرر ص ) (3)
 (. 12/225(، احلاوي )244خمتصر املزين ص ) (4)
 (.9/261الروضة ) (5)
 (.223-10/222العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/139التهذيب ) (7)
 (.5/299(، مغين احملتاج )6/270(، بداية احملتاج )8/463(، النجم الوهاج )402احملرر ص ) (8)
 سقط من )ب(. (9)
 املصادر السابقة. (10)
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 ،فق اجلاينتوا ،يعين اذا كانت االبل موجودة رتاضب الإيعدل اىل نوع وقيمة  وال :قوله
على أخذ القيمة مع  وتراضيا ،فكما لو اتلف مثلثا ،أو غريها جاز ،واملستحق على القيمة

على جواز الصلح عن إبل  وليكن مبنياا  ،هكذا أطلقوه :قال صاحب البيان .وجود املثل
ومقتضاه تصحيح املنع يف العدول إىل  ،وأقراه ،(3)واملصنف ،(2)حكاه الرافعي ،(1)الدية

وجواب ما قاله  :قال اإلمام البلقيين. فإن األصح منع الصلح عن إبل الدية ،القيمة ابلرتاضي
فجاء  ،الصفة وهي جمهولة ،يف البيان أن الصلح عن إبل الدية وقع على عوض غري قيمتها

 ،فإنه يرتك اإلبل منزلة العدم ،وأما الرتاضي على أخذ القيمة ،اخلالف يف االعتياض عنها
على جواز أخذ القيمة  (4)وقد نص يف األم :قال .عدمت عدل إىل قيمتها على املذهب ولو

 .(5)مع وجود اإلبل ،ابلرتاضي
ألف دينار أو اثنا  فالقدميأو وجدت أبكثر من مثن املثل  ،أي تفقد قوله: ولو عدمت
كذا   ،أو اثين عشر ألف درهم ،قضى يف الدية أبلف دينار ألنه  ؛(6)عشر ألف درهم

من  وابثين عشر ألفاا  ،(9)(8)ملقضاء ابأللف يف حديث عمرو بن حز وا ،(7)أورده الرافعي



 (.11/489البيان ) (1)
 (.10/323العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/261الروضة ) (3)
 (.6/114األم ) (4)
 (.3/71(، حترير الفتاوى )4/95تتمة التدريب ) (5)
 الدينار يساوي أربع جرامات ونص جرام من الذهب فيكون املقدار: أربع كيلو ذهب وربع الكيلو. (6)
 (.10/325العزيز شرح الوجيز ) (7)
أمه من بين ساعدة، ، من بين مالك بن النجار، بن حزم بن زيد بن لوذان اخلزرجيهو: عمرو  (8)

على أهل جنران،  أول مشاهده اخلندق، واستعمله رسول هللا  يكىن أاب الضحاك، مل يشهد بدراا 
ومات ابملدينة سنة ، وهو ابن سبع عشرة سنة، ليفقههم يف الدين، ويعلم القرآن، وأيخذ صدقاهتم

 (.3/1173. انظر: االستيعاب )إحدى ومخسني
 (.4803(، كتاب القسامة، ابب الدية من الورق، حديث رقم )8/44سنن النسائي ) (9)
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عبارة  (4)ومقتضى ،(3)وصوب النسائي إرساله (2)رواه أبو داود ،(1)حديث ابن عباس
وعلى  ،ويف الروضة أن اجلمهور على أن على أهل الذهب ذهباا  ،الكتاب التخيري بينهما

 .(5)أو يف الكتاب للتنويع ال للتخيري ،فيكون أهل الورق ورقاا 
من حديث  (8)والنسائي ،(7)وأبو داود ،(6)رواه الشافعي قوله: واجلديد قيمتها بنقد بلده

 ،كان يقوم اإلبل على أهل القرى  أن النيب )) ،عن جده ،عن أبيه ،(9)عمرو بن شعيب
ويراعى يف التقومي صفتها يف .  ((وإذا هانت نقص من قيمتها ،فإذا غلت رفع يف قيمتها

فإن كانت  ،وتقوم اإلبل اليت لو كانت موجودة وجب تسليمها ،إن كانت مغلظة ،التغليظ
قومت من  ،اك إبلوإن مل يكن هن ،وجبت قيمة الصحاح من ذلك الصنف ،له إبل معيبة



 رضي هللا عنه. (1)
 (.4546(، كتاب الديت، ابب الدية كم هي، حديث رقم )4/185سنن أيب داود ) (2)
 واختالف العقول، يف حزم بن عمرو حديث (، كتاب القسامة، ذكر8/57سنن النسائي ) (3)

 (4853له، حديث رقم ) الناقلني
 ب[-392] (4)
 (.9/262الروضة ) (5)
 (.6/123األم ) (6)
(، وحسنه 4564(، كتاب الديت، ابب ديت األعضاء، حديث رقم )4/189سنن أيب داود ) (7)

 األلباين يف صحيح أيب داود.
(، كتاب القسامة، ابب ذكر االختالف على خالد احلذاء، حديث رقم 8/42سنن النسائي ) (8)

(4801.) 
 الطائف، أهل فقيه حمدث إمام العاص، بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب بن عمرو: هو (9)

 أشياء له)): أبيه عن روايته يف حنبل بن أمحد قال. وغريمها املسيب ابن وعن فأكثر أبيه عن حدث
 سري:  انظر ه (118) سنة تويف. ((فال حجة يكون أن فأما به، نعترب حديثه نكتب وإمنا مناكري،

 (.5/165) النبالء أعالم
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 ،لو كانت اإلبل فيها على األصح ،واالعتبار بقيمة بلد اإلعواز ،صنف أقرب البالد إليهم
 .(1)وبيوم وجوب التسليم

 ،أخذ املوجود ،يعين إذا وجد بعض اإلبل الواجبة قوله: ولو وجد بعض أخذ وقيمة الباقي
 ،وعلى القدمي أيخذ املوجود ،ألن امليسور ال يسقط ابملعسور ؛وقيمة الباقي أي على اجلديد

 .(2)وقسط الباقي من النقد
 أن النيب  (3)روى من حديث معاذ وجرحاا  قوله: واملرأة واخلنثى كنصف رجل نفساا 

 ،(4)وضعفه ،رواه البيهقي ()دية املرأة نصف دية الرجل()قال: 
ومل  ،وابن عمر وابن عباس ،والعبادلة ابن مسعود ،وعلي ،وعثمان ،ويروى ذلك عمن عمر

وابن  ،واملشهور أن العبادلة ابن عمر، (5)قاله الرافعي فصار إمجاعاا  ،خيالفهم أحد مع اشتهاره
وكان  ،فألن الزيدة مشكوك فيها ؛وأما اخلنثى، وابن عمرو ابن العاص ،وابن الزبري ،عباس

قال ابن  .وأن تقيد املرأة ابحلرة ،فإن الواضح ذكورية تلحق ابلرجل ،ينبغي تقييده ابملشكل
وهي أن على  ،إال يف مسألة واحدة ،وال يستوي الرجل واملرأة يف الغرم :حجر يف اللطيف

 .(6)قاله الزركشي ،واألمة القيمة ،قاتل العبد



 (.8/467وقيل: موضع الوجود. النجم الوهاج ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 6/124األم ) (2)

 (.8/467(، النجم الوهاج )485الدين بن مستعني  ص )
ل هند بنت سه، أمه بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمروهو: معاذ بن جبل  (3)

 بن معاذ وكان. األنصار من السبعني مع العقبة وشهد. الرمحن عبد أاب معاذ ، ويكىنمن جهينة
 ابلشام عمواس طاعون إىل اليمن. تويف يف سلمة، بعثه النيب  بين أصنام يكسر أسلم ملا جبل

(، 3/443اخلطاب. انظر: الطبقات الكربى ) بن عمر خالفة يف عشرة مثاين سنة األردن بناحية
 (.3/1402االستيعاب )

 (، جامع أبواب الديت، ابب دية املرأة.8/166السنن الكربى للبيهقي ) (4)
 (.10/328العزيز شرح الوجيز ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.487-486ص )



                                                                (731)                                                           كــــــــتـــــــــــاب الـــديـــات           
=================================================

ن او كا  ذمياا  وجرحاا  ،أي ثلث دية مسلم نفساا  قوله: ويهودي ونصارين ثلث مسلم
عن  (2)وروى عبد الرزاق، (1)رواه الشافعي عن عمر إبسناد صحيح ،أو معاهداا  ،مستأمناا 

من أهل  فرق على كل مسلم قتل رجالا  أن النيب )) :ابن جريج عن عمرو بن شعيب
 ؛والذهب ،وقسنا عليه اإلبل ،فاعترب الثلث يف الدراهم ،(3)((الكتاب أربعة أالف درهم

فمن ال يعرف  ،من حيل مناكحته :واملراد ،واألصل براءة الذمة مما زاد ،وألنه اقل ما قيل
 ،أو بعده ال يناكح ،أو قبل التحريف ،أو بعده ،دخول أصوله يف ذلك الدين قبل النسخ

من دية  ،ودية نسائهم على النصف ،(4)وجيب فيه دية جموسي ،ويقر ابجلزية
 أ[/325].(5)الرجال
رواه  ،ألن عمر رضي هللا عنه جعل ديته مثامنائة درهم ؛وجموسي ثلثا عشر مسلم قوله:

ومن اإلبل ستة  ،وال خمالف هلم ،وابن مسعود ،وكذلك عثمان ،(7)والبيهقي (6)الشافعي
ويراعى يف ديهتم  ،ويعرب عنه خبمس دية الكتايب ،ومن الذهب ستون ديناراا  ،وثلثا بعري ،أبعرة

 .(8)والتخفيف ،التغليظ



 (.8/470(، النجم الوهاج )403(، احملرر ص )7/339األم ) (1)
 من فقيه، وله حافظ حمدث اليمين، احلمريي الصنعاين انفع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو هو: (2)

 ه ( 211) سنة تويف. القرآن وتفسري واملغازي، الفقه، يف والسنن احلديث، يف املصنف: الكتب
 .(5/219) املؤلفني معجم: انظر

 (.18473(، رقم )10/92مصنف عبد الرزاق ) (3)
 (.3/72حترير الفتاوى ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.8/470(، النجم الوهاج )489ص )
 (.7/339األم ) (6)
 (.8/176السنن الكربى للبيهقي ) (7)
 (.6/273(، بداية احملتاج )10/331(، العزيز شرح الوجيز )403(، احملرر ص )7/339األم ) (8)
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وكذا  ،إذا دخل أبمان ،أي جيب يف قتله ثلثا عشر دية املسلم له أمانقوله: وكذا وثين 
 ،ودية األنثى من املذكورين على النصف من الذكر ،والشجر ،والقمر والبقر ،عبدة الشمس

 .(1)ليشمل اجلميع ؛فكان ينبغي أن يؤخر ذكر املرأة
دينه وإال قوله: واملذهب أن من مل يبلغه اإلسالم أن ميسك بدين مل يبدل فدية 

والدعاء إىل  ،ال جيوز قتله قبل اإلعالم أعلم أن من مل يبلغه دعوة حممد  فكمجوسي
بدين مل  فإن كان متمسكاا  ،وجيب الكفارة على قاتله ،قطعاا  فلو قتل كان مضموانا  ،اإلسالم

وإن  ،(2)وأنه جيب فيه دية ذلك الدين ،فاألصح أنه ال قصاص ،غه ما خيالفهلومل يب ،يبدل
نيب   أو مل يبلغه دعوة حممد ،(3)ومل يبلغه ما خيالفه فال قصاص قطعاا  ،ميسك بدين مبدل

وقطع به  ،ا دية جموسي على األصحمهوجيب في ،(4)فال قصاص على الصحيح ،أصالا 
وإال فكمجوسي لكن تعبريه  ،ودخال يف قول املصنف ،(5)مجاعة فيمن مل يبلغه دعوة أصالا 

من مل يبلغه اإلسالم  :وقوله. (6)يف مسألة من مل يبلغه دعوة إمنا يوافق اصطالحاا  ،ابملذهب
ال نفس  ،واملعترب بالغ الدعوة إىل اإلسالم ،ألن اإلسالم عبارة عن الدين كله ؛فيه جتوز
واختار فيمن  ،أو دعوة نبينا نبه عليه اإلمام البلقيين ،وعبارة األصحاب دعوتنا ،اإلسالم

وقال  .ورجحه مجاعة ،إنه ظاهر النص :وقال .بدل وجوب ثلث الديةمتسك بدين م
 .(7)ألنه حلقه التبديل ؛والنصرانية جيب فيه دية جموسي ،من متسك اآلن ابليهودية :الزركشي



 (.9/259(، الروضة )10/332العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.9/259(، الروضة )10/332وقيل: جيب القاص. العزيز شرح الوجيز ) (2)
ذمة.  وال له عهد وال حق دين على ليس ألنه شيء جيب ال أنه والثالث: الديت. وقيل: أخس (3)

 (.9/259(، الروضة )10/334العزيز شرح الوجيز )
 األصلية الفطرة على وهو وإنكار، عناد منه يوجد مل فإنه بقتله، القصاص جيب أنه القفال وعن (4)

 (.9/259(، الروضة )10/332أرش. العزيز شرح الوجيز ) إال جيب مل أبسرها
 (.9/259(، الروضة )10/332العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/73حترير الفتاوى ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.491ص )
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ملا روى عمرو بن حزم عن النيب  يف موضحة الرأي أو الوجه حلر مسلم مخسة أبعرة: فصل
 :( ضحة مخس من اإلبل()ويف املو) (3)وابن حبان ،(2)والنسائي، (1)رواه أبو داود، 

 ،وهذا القدر نصف عشر ديته ،(5)ونقل ابن املنذر اإلمجاع يف موضحة الرأس ،(4)واحلاكم
فيجب يف موضحة املرأة بعريان  ،فرياعى هذه النسبة يف حق غري احلر الذكر املسلم

 .ويف موضحة اجملوسي ثلث بعري ،وثلثان والنصراين بعري ،ويف موضحة اليهودي (6)فونص
والرأس  ،واحرتز بذكر الوجه .واملخففة ،تناول املغلظة ،ولو عرب املصنف بنصف عشر ديته

ويدخل يف الرأس هنا  ،والساق فليس فيه إال احلكومة ،كالعضد  ،عن موضحة ما عدامها
وليس ذلك  ،ويف الوجه ما حتت املقبل من اللحيني ،وهو احلشاء ،العظم النائي خلف األذن

 .(7)يف الوضوء داخالا 
رواه  ،ومل خيالف ،ألن زيد بن اثبت قدر فيها ذلك ؛قوله: وهامشة مع إيضاح عشرة

أو  ،أو أقل منه ،وال فرق بني أن يكون اهلشم بقدر اإليضاح ،إنه رفعه :وقيل. (8)البيهقي
وكذلك  ،جيب فيها مخس الدية ،ن اهلامشة مع إيضاحنيإعلم من  :وقال الزركشي. (9)أكثر



 (.4566(، كتاب الديت، ابب ديت األعضاء، حديث رقم )4/190سنن أيب داود ) (1)
 وأكثر (. وقال األلباين: ))ضعيف،4853(، كتاب القسامة، حديث رقم )8/57ئي )سنن النسا (2)

 (.10/425فيه((. صحيح وضعيف النسائي ) شواهد هلا فقراته
 (.14/508صحيح ابن حبان ) (3)
 كبري((.  صحيح حديث (، وقال: ))هذا1/552املستدرك ) (4)
 (.2/146اإلشراف ) (5)
 أ[-393] (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (. 3/73(، حترير الفتاوى )498ص )
 (.8/144السنن الكربى للبيهقي ) (8)
 (.9/264(، الروضة )11/509البيان ) (9)



                                                                (734)                                                           كــــــــتـــــــــــاب الـــديـــات           
=================================================

لكن نص يف األم على أهنما هامشة  ،(1)وبه صرح املاوردي ،اهلامشتان مع إيضاح واحد
 .(2)واحدة

 ؛ومل يوضح لزمه مخس من اإلبل ،أي إذا هشم العظم حكومة :قوله: ودونه مخسة وقيل
يلزمه  :وقيل. (3)وهذا هو املنصوص ،واهلشم فلكل منهما مخس ،ألن العشر للجرح

وغريه إذا مل حيوج اهلشم  ،وحمل اخلالف كما قاله يف الرقم ،(4)كهشم عظام البدن  ،حكومة
فالذي أتى به هامشة فيها عشر  ،فإن أحوج إليه ،أو تقوميه ،والشق إلخراج العظم ،إىل البط

 :وحيتمل أن يقال ،ألن جنايته هي السبب يف اإليضاح ؛وله وجه :قال البلقيين. (5)من اإلبل
 .(6)فال يضمنه اجلاين وهذا أرجح ،هو من فعل اجملروح

رواه النسائي عن النيب  قوله: ومنقلة مخسة عشر
 (9)وابن املنذر (8)وحكى املاوردي ،(7)

أما إذا نقل من  ،إذا نقل وأوضح كما صوره الرافعي ،وحمل القدر الذي ذكره ،فيه اإلمجاع
وجزم املاوردي فيه  ،(10)حكامها الرافعي ،أو حكومة وجهان ،فهل جيب عشرة ،غري إيضاح

 .(11)لكماله ؛بوجوب أرش املنقلة



 (.12/235احلاوي ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.499ص )
 (.403(، احملرر ص )11/509البيان ) (3)
 (.6/275(، بداية احملتاج )8/476(، النجم الوهاج )9/264حكاه السرخسي. الروضة ) (4)
 (.3/73(، حترير الفتاوى )9/264(، الروضة )10/336العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/73(، حترير الفتاوى )4/98انظر: تتمة التدريب ) (6)
 وأكثر (. وقال األلباين: ))ضعيف،4856(، كتاب القسامة، حديث رقم )8/59سنن النسائي ) (7)

 (.10/425فيه((. صحيح وضعيف النسائي ) شواهد هلا فقراته
 (.12/151احلاوي ) (8)
 (.7/405اإلشراف ) (9)
 (.335-10/334العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.12/235احلاوي ) (11)
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وأبو داود عن النيب  ،رواه النسائي مومة ثلث الديةأقوله: وم
ويف الدامغة ثلث الدية  ،(1)

ألهنا  ؛جيب الدية :وقيل .(2)وحكومة ،ثلث الدية :وقال املاوردي .على الصحيح املنصوص
 .(3)ةذففواالولون منعوا كوهنا م ،تدفق

قوله: ولو أوضح فهشم آخر ونقل اثلث وأم رابع فعلى كل من الثالثة مخسة والرابع 
على اجلميع  :وقيل .وثلث بعري هذا هو الصحيح ،أي وهو مثانية عشر بعرياا  لثلثمتام ا

وال خيتص احلكم  ،يقتضي تعقب اهلشم لإليضاح ابلفاءفهشم  :وقوله .(4)ثلث الدية أرابعاا 
 ،(6)فعبارة احملرر ابلواو أوىل، (5)أو تقدم عليه كان احلكم كذلك ،بل لو أتخر عنه كثرياا  ،به

ألن القتل ال يفرق فيه  ؛وجبت ديته عليهم ابلسوية ،فإن مات من مجيعها ،وهذا إذا مل ميت
 .(8)حكاه الزركشي ،(7)قاله الدارمي يف فوائده ،بني اجلرح الكبري والصغري

قوله: والشجاج قبل املوضحة إن عرفت نسبتها منها وجب قسط من أرشها وإال 
 ،ويف واجبها وجهان ،يعين أن الشجاج قبل املوضحة ليس فيها أرش مقدرفحكومة 

وقول اجلمهور كما حكاه  ،وهو ظاهر النص ،وال تبلغ هبا أرش موضحة ،احلكومة :أحدمها
وجرم به ، (2)ونقله يف الروضة عن األكثرين ،(1)اينالث ورجح اإلمام البلقيين ،(9)املاوردي



 وأكثر (. وقال األلباين: ))ضعيف،4856(، كتاب القسامة، حديث رقم )8/59سنن النسائي ) (1)
 (.10/425فيه((. صحيح وضعيف النسائي ) شواهد هلا فقراته

 (.12/236احلاوي ) (2)
 (.6/276)(، بداية احملتاج 8/477النجم الوهاج ) (3)
 (.8/477(، النجم الوهاج )9/264(، الروضة )10/336العزيز شرح الوجيز ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.504ص )
 (.403احملرر ص ) (6)
 (.8/478انظر: النجم الوهاج ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (8)

 (.504ص )
 (.239-12/238احلاوي ) (9)
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فكذلك وإن أمكن اعترب  ،أن مل ميكن معرفة قدرها من املوضحة ،(3)للمحرر املصنف تبعاا 
فإن  ،وجب بقسطه من أرش املوضحة ،مثالا  أو ربعاا  فإن كان نصفاا  ،قدره من قدر املوضحة

وبلغ الثلثني  ،فإن زاد على النصف ،احلكومة اعترب بتقيوم ،وشك يف الزائد ،علم أنه النصف
 .(4)أو نقصت عنه لزم نصف دية موضحة،وإن بلغت النصف  ،لزم ثلثا دية موضحة

وال بنقلها أرش  ،وال هشمها ،أي ليس يف إيضاح عظامه : كجرح سائر البدن(5)[قوله]
 .(6)وفيها حكومة ،مقدر

 .(7) عن النيب ،رواه النسائي عن عمرو بن حزم قوله: ويف جائفة ثلث الدية
ابطن فيه  :املراد قوله: وهي جرح ينفذ إىل جوف البطن وصدر وثغرة حنر وجبني وخاصرة

وهو العصبة اليت بني الدبر  ،وكذا الذي ينتهي من العجان إىل داخل الشرج ،قوة خميلة
وهي حلقة  ،ما بني اخلصية والنقحة :والعجان ،والذي ينتهي من العانة إىل املثانة ،واألنثيني

وما ينفذ يف األجفان غلى  ،ب[ ممر البول/325أما ما ينتهي إىل ]، (8)قاله اجلوهري ،الدبر
 ،أو اللحي ،ولو نفذت إىل داخل الفم هبشم احلد ،(9)فاألصح أن فيها حكومة ،نبضة العني

فليست  ،أو حبرق املارن ،هبشم القصبة ،أو إىل داخل األنف ،أو الشدق ،أو حبرق الشفة



 (.4/99تتمة التدريب ) (1)
 (.9/265الروضة ) (2)
 (.403احملرر ص ) (3)
 (.8/479(، النجم الوهاج )9/265الروضة ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.5/303(، مغين احملتاج )6/277(، بداية احملتاج )8/480(، النجم الوهاج )403)احملرر ص  (6)
 وأكثر (. وقال األلباين: ))ضعيف،4856(، كتاب القسامة، حديث رقم )8/59سنن النسائي ) (7)

 (.10/425فيه((. صحيح وضعيف النسائي ) شواهد هلا فقراته
 (.6/2162الصحاح ) (8)
(، احملرر ص 10/337والباطن. العزيز شرح الوجيز ) الظاهر من حلصوهلا جائفة وقيل: أهنا (9)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن 403)
 (.8/480(، النجم الوهاج )511مستعني  ص )
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وجيب معه حكومة  ،أو منقلة ،بل جيب يف صورة اهلشم أرش هامشة ،(1)جبائفة على األظهر
أو خشبة  ،ن جييف حبديدةأوال فرق بني  ،ألهنا جناية أخرى ؛للنفوذ إىل الفم واألنف

 حىت لو غرز منه إبرة فوصلت إىل ،أو ضيقة ،ن تكون اجلائفة واسعةأوال بني  ،حمددة
بباء  ،وقع يف كثري من النسخ ،وجبني كذا :وقوله. (2)فهي جائفة على الصحيح ،اجلوف
 .ألن يف نص األم جيب فثناه بعضهم ؛مث نون وهو تصحيف ،مثناة من حتت (3)مث ،موحدة

وإمنا الواصلة  ،وال جائفة يف اجلبني بال خالف، وكذا هي يف بعض النسخ ،جبينني :وقال
 :وقال الزركشي. (4)قاله يف التحرير ،وليست جائفة ،إىل جوف الدماغ تعطي حكم اجلائفة

وألن  ،ن اجلائفة ال ختتص جبراحة البدنأبل متعني للتنبيه على  ،التمثيل ابجلبني صحيح
فإن  ،هذا إذا مل خيرق اجلائفة األمعاء :وقال .اجليب علم من التمثيل ابلبطن وما بعده

 (5)وحكاه املاوردي ،نص عليه يف األم ،خرقتها وجب فيها مع أرش اجلائفة حكومة
 .(6)وغريه

والبارزة واملستورة  ،أي ال فرق بني الصغرية والكبرية قوله: وال خيتلف أرش موضحة بكربها
وتقييد  ،فال جيب فيها إال مخس من اإلبل ،واليت يتولد منها قيح واليت ال يتولد ،ابلشعر

وحتققنا وصوهلا إىل  ،ولو غرز إبرة ،(7)فإن اجلائفة كذلك ،املصنف هذا ابملوضحة ال وجه له
 فهي موضحة على املذهب. ،مث استلها ،العظم



 إىل الواصلة راحةاجل فأشبهت الظاهر، من الباطن إىل وصلت جراحة ألهنا وقيل: هي جائفة ؛ (1)
 (.10/337والبطن. العزيز شرح الوجيز ) الرأس جوف

 (.6/278(، بداية احملتاج )8/480(، النجم الوهاج )9/269(، الروضة )403احملرر ص ) (2)
 ب[-393] (3)
 (.3/75حترير الفتاوى ) (4)
 (.12/240احلاوي ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.510ص )
 (.6/279(، بداية احملتاج )6/82األم ) (7)
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أي إذا أوضح قوله : ولو أوضح موضعني بينهما حلم وجلد قبل أو أحدمها فموضحتان 
إذا كربت وصارت  :وقيل. (1)وال ضبط على الصحيح ،هانسعلى مواضع تعدد األرش جب

مل يوجب أكثر  ،لزاد املبلغ على دية نفس ،من اإلبل حبيث لو أوجبنا لكل موضحة مخساا 
فإن بقي  ،وهو اللحم ،للحاجز بينهما تبعاا  ،وإمنا يثبت التعدد للموضحتني ،من دية نفس

ألن اإليضاح لو استوعب  ؛فاألصح أن احلاصل موضحة واحدة ،أحدمها دون اآلخر
 .(2)فههنا أوىل ،ملا وجب إال أرش واحد ،املوضع كله

 :وقيل .فموضحتان ووجهاا  قوله: ولو انقسمت موضحته عمد أو خطأ أو مشلت رأساا 
ويف بعضها  ،هو يف بعضها خمطئ ،إذا أوضح موضحة :األوىل ،ذكر مسألتني موضحة

 ،كاختالف اجلاين  ،بعضني يف احلكمألن اختالف ال ؛فاألصح أهنا موضحتان ،متعمد
 ،واجلاين واحملل ،إلجياد الصورة ؛موضحة :وقيل .ملا تعدى به ،فيجب أرش كامل ،واحملل

فاألصح  ،من الوجه وشيئاا  ،من الرأس إذا أوضح شيئاا  :الثانية. (3)يوزع األرش على البعضنيف
كما لو اتصل جرح مؤخر   ،فأفرد كل منهما حبكم ،ألهنما عضوان خمتلفان ؛أهنا موضحتان

 ؛واحدة :وقيل .وحكومة يف القفا ،فإنه ال خالف يف وجوب أرش املوضحة ،الرأس ابلقفا
مث  ،فأشبه ما إذا أوضح رأسه يف موضعني ،والوجه حمل اإليضاح ،ألن كل واحد من الرأس

 .(4)خرق ما بينهما



 (.9/269الروضة ) (1)
 (.6/279(، بداية احملتاج )8/482(،النجم الوهاج )224التنبيه ص ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 10/342الوجيز ) (، العزيز شرح6/335انظر: الوسيط ) (3)

 (.515اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 10/342العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.6/279(، بداية احملتاج )516أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
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ووسع  ،يعين إذا عاد اجلاين قبل االندمال قوله: ولو وسع موضحته فواحدة على الصحيح
أرشان   :وقيل .كما لو أوضحه يف االبتداء موضحة واسعة  ،مل يلزمه إال أرش واحد ،املوضحة

 .(1)كما لو وسع غريه
 ،فعلى كل واحد أرش كامل ،أي إذا وسع املوضحة غري اجلاين  (2)[فثنتان]قوله: أو غريه 

 .(3)وإن كانت املوضحة واحدة يف الصورة ،مبوضحة األول ،وكذا إذا أوضح قطعة متصلة
ن جيرحه جراحتني انفذتني أب ،أي يتعدد بتعدد الصورة قوله: واجلائفة كموضحة يف التعدد

أبن يوسع جائفة  ؛وبتعدد الفاعل ،أبن ينفذ جراحتني إىل جوفني ،ويتعدد احملل ،إىل اجلوف
 .(4)غريه

 ؛أي وهو املنصوص ظهر فجائفتان يف األصح قوله : ولو نفذت يف بطن وخرجت من
وعلى  ،جائفة :وقيل .(6)ومل خيالف ،(5)ألن الصديق رضي هللا عنه قضى فيه بثلثي الدية

 .(7)للجراحة احلاصلة يف الظهر ؛واألصح أنه جيب معه حكومة ،ال أرش واحدإهذا ال جيب 
كما لو   ،أي إذا كان احلائل بينهما سليماا  له طرفان فثنتان سنانا قوله: ولو أوصل جوفه 

 ، أبوصل يصدق مبا إذا أوصله من منفذ مفتوح كاحللق والدبرريوالتعب ،(8)نفذ مها آبلتني



 (.5/305(، مغين احملتاج )8/482(، النجم الوهاج )404احملرر ص ) (1)
 يف )ب(: مثبتا. (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 10/342العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.5/305)(، مغين احملتاج 8/482(، النجم الوهاج )518أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.4/100(، تتمة التدريب )9/269(، الروضة )404احملرر ص ) (4)
 (.7/330(، وقال األلباين: رجاله ثقات. إرواء الغليل )8/149السنن الكربى للبيهقي ) (5)
(. وانظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 7/433نقل ابن املنذر فيه اإلمجاع. اإلشراف ) (6)

 (.522الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )والديت، حتقيق 
(، بداية احملتاج 8/483(، النجم الوهاج )10/244(، العزيز شرح الوجيز )12/242احلاوي ) (7)

(6/281.) 
 (.9/270(، الروضة )10/344العزيز شرح الوجيز ) (8)
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معلوم ابلبديهة أنه مل  :قال الزركشي. (2)(1)[جوفه شيئان]فكان ينبغي أن يقول ولو طعن 
 .(3)يرد إال اإليصال اخلارق

أي إذا أوضحه فاندملت أطراف اجلراحة  ابلتحام موضحة وجائفةقوله: وال يسقط األرش 
وإن التحم ومل يبق شيء ابرز  ،مل يسقط شيء من األرش قطعاا  وبقي شيء من العظم ابرزاا 

وإذا  ،وسواء بقي أم ال ،الباب على اتباع االسم وقد وجد مبىن ألن ؛فكذلك على الصحيح
 :وقيل .يعود إىل احلكومة :وقيل. (4)املذهباندملت اجلائفة مل يسقط شيء من األرش على 

 .(5)يف سقوطه قوالن كعود السن
يعين أن يف استئصال األذنني  قوله: واملذهب أن يف األذنني دية ال حكومة وبعض بقسطه

 ،رضي هللا عنهما (7)وعلي (6)روى ذلك عن عمر ،كمال الدية على املنصوص  أو قلعاا  قطعاا 
ويف  ،يف نسخة عمرو بن حزم يف األذن مخسون من اإلبل ،(8)والبيهقي ،وروى الدارقطين
ويقدر  ،ألن ما وجبت فيه الدية وجب يف بعضه ابلقسط كاألصبع ؛بعضها بقسطه

ويف قول . (10)ألن السمع ليس يف نفس األذن ؛وسواء أذن السميع واألصم ،(9)ابملساحة



 يف )ب(: حويسنان. (1)
لزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: (. وانظر: السراج الوهاج ل6/281بداية احملتاج ) (2)

 (.423أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.424ص )
 (.9/270(، الروضة )404احملرر ص ) (4)
 (.6/282(، بداية احملتاج )8/484النجم الوهاج ) (5)
 (.8/149رواه البيهقي يف سننه الكربى ) (6)
 (.8/149رواه البيهقي يف سننه الكربى ) (7)
(، وقال ابن حجر: 8/149(، والبيهقي يف سننه الكربى )4/291رواه الدارقطين يف سننه ) (8)

 (.4/83مرسل. التلخيص احلبري )
 أ[-394] (9)
 (.404(، احملرر ص )11/519(، البيان )6/339(، الوسيط )12/243احلاوي ) (10)
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 .(2)فتعبري املصنف ابملذهب ليس على اصطالحه .(1)أن فيهما احلكومة :خمرج أو وجه
يشمل ما لو قطع أحدمها وما لو قطع البعض من أحدمها فلهذا مل  ،وبعض بقسطه :وقوله

 .(3)يقل ويف أحدمها نصفها
ألنه أذهب اإلحساس الذي يدفع به  ؛أي أبن ضرهبما فشلتا قوله: ولو أيبسهما فدية

ألن منفعتها ال تبطل  ؛حكومة :قولويف  .(4)اهلوام وكما لو ضرب يده فشلت
 .(5)ابالستحشاف خبالف الشلل

القوالن مبنيان على القولني يف املسألة  دية :ويف قول .قوله: ولو قطع ايبستني فحكومة
شالء وإن قلنا احلكومة  قبلها إن قلنا جيب الدية فهنا جيب احلكومة كما لو قطع يداا 

 :قال اإلمام البلقيين. أ[ إمنا بطلت ابلقطع/326] فالواجب هنا الدية ألن املنفعة املرعية
وال يشرتط أن  .(7)أنه جيب حكومة يف الصورتني (6)والطريق الصحيح ملقتضى نص األم

يشرتط وهذا إذا تعذر اجلاين فأما من جىن على أذن  :وقيل .تصل احلكومتان إىل دية األذن
 .(8)فاستحشفت مث قطعها قبل االندمال فعليه دية األذن

ألنه ال يتبع مقدر  ؛وأرش املوضحة ،لو استأصلها حىت أوضح العظم وجبت دية األذن: فرع
 .(9)مقدراا 



 (.8/485(، النجم الوهاج )6/339الوسيط ) (1)
 (.3/76حترير الفتاوى ) (2)
 (.8/485النجم الوهاج ) (3)
 (.9/272(، الروضة )404(، احملرر ص )12/243وهو الصحيح. احلاوي ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 9/272(، الروضة )12/243احلاوي ) (5)

 (.528الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.6/84األم ) (6)
 (.4/100تتمة التدريب ) (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 244-12/2433احلاوي ) (8)

 (.529) أنس برهان الدين بن مستعني  ص
 (.9/272الروضة ) (9)
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يف العني مخسون  :قال ألن يف كتاب عمرو بن حزم أنه  ؛قوله: ويف كل عني نصف دية
ويؤيده رواية النسائي  :الزركشي (3)[قال]. (2)عني الواحدةأراد ال :قال الشافعي. (1)من اإلبل

فكان تكميل الدية  ،وأجل احلواس قدراا  وألهنا أعظم اجلوارح نفعاا  ،(4)((ويف العني الدية))
  .(5)وحكى ابن املنذر فيه اإلمجاع ،فيها أحرى

أي سواء كان  وكذا من بعينه بياض ال ينقص الضوء وأعور قوله: ولو عني أحول وأعمش
على بياض احلدقة أو سوادها وكذا لو كان على الناظر إال أنه رقيق ال مينع اإلبصار وال 

 :وقوله. (6)الء ومقدار املنفعة ال تنظر إليهألن املنفعة ابقية يف أعني هؤ  ؛ينقص الضوء
 كما أن يد  ،عندان]مراده أن عني األعور السليمة ال جيب فيها إال نصف الدية  ،وأعور

ويف عني نصف دية ولو  :كان األوىل أن يقولو  (7)[األقطع ال جيب فيها إال نصف الدية
ضعف الرؤية مع سيالن الدمع يف أكثر  :والعمش. (8)وال ينقص حبول وعمش ،ألعور

. (10)ويبصر هناراا  يف عني األعشى وهو الذي ال يبصر ليالا  ويكمل الدية أيضاا . (9)األوقات
 .(11)وقيل من يبصر ابلليل دون النهار وهو صغري العني ضعيف البصر :واألخفش



 (.5/1243رواه مالك يف املوطأ ) (1)
 (.12/249احلاوي ) (2)
 يف )ب(: وقال. (3)
 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/59سنن النسائي ) (4)
 (.7/409اإلشراف ) (5)
 (.404(، احملرر ص )11/516(، البيان )12/249احلاوي ) (6)
 سقط من )ب(. (7)
 (.5/308مغين احملتاج ) (8)
 (.8/487(، النجم الوهاج )599(، القاموس احمليط ص )3/1012الصحاح ) (9)
 (.9/272الروضة ) (10)
 (.8/487(، النجم الوهاج )593القاموس احمليط ص ) (11)
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أي إذا نقص الضوء وأمكن ضبط النقصان فاالعتبار ابلصحيحة  قوله: فإن نقص فقسط
قال . فإن مل ينضبط فحكومة .(1)اليت ال بياض فيها وجب من الدية تقسيط ما نقص

صف الدية وينقص منها فإن عاد اجلاين قبل االندمال وأذهب ما بقي وجب عليه ن :البلقيين
عمش أبن البياض ينقص وفرق األصحاب بينه وبني األ :وقال الزركشي. (2)ما أخذ أوالا 

الضوء الذي كان يف أصل اخللقة وعني األعمش مل ينقص ضوءها عما كان يف األصل 
من آفة أو جناية ال يكمل فيه الدية وإمنا يكمل  ويؤخذ من هذا الفرق أن العمش لو تولد

 .(3)لقي فإن صح ذلك تقيد به اإلطالق السابقيف اخل
ومنفعة لصيانة  أي ويكمل الدية يف األربعة ألن فيها مجاالا  قوله: ويف كل جفن ربع دية

 .(4)العني عما يؤذيها
وكذا اجلفن األعلى  ،يعين أن جفن األعمى واألعمش وغريمها سواء قوله: ولو ألعمى]

ولو  ،ويف اجلفن املستحشف احلكومة. (7)ويف بعض اجلفن قسطه من الربع .(6)(5)[واألسفل
ا وإمن. (8)انتلو قلع األجفان والعينني لزمه ديو  ،ضرب اجلفن فاستحشف لزمه الدية قطعاا 

وقد يقطع معظم اجلفن فيتقلص الباقي ويوهم  ،صلتؤ يكمل الدية يف األجفان إذا است
لكنه  ،وقضيته أنه ال يكمل الدية :قال الزركشي. (9)ستئصال فليتحقق كذا قاله الرافعياال

 ،وتقلص الباقي حىت بقي املقطوع كالذي قطع مجيعه ،حكى فيما لو قطع بعض الشفة


 (.6/284(، بداية احملتاج )8/488(، النجم الوهاج )10/358العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.4/101تتمة التدريب ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.6/284(. وانظر: بداية احملتاج )533-532ص )
 (.10/359(، العزيز شرح الوجيز )11/518(، البيان )12/257احلاوي ) (4)
 سقط من )ب(. (5)
 (.12/257احلاوي ) (6)
 (.8/489النجم الوهاج ) (7)
 (.9/273الروضة ) (8)
 (.10/359العزيز شرح الوجيز ) (9)
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لبطالن منفعة  ؛جوهبا كلهاو  :والثاين ،يوزع الدية على ما قطع وعلى ما بقي :وجهني أحدمها
 .(1)مها هنادوينبغي طر  ،الباقي ابجلناية

 ،إزالة األهداب وسائر الشعور ابحللق وغريه من غري فساد املنبت ال يوجب إال التعزير: فرع
 ،فإذا مل يكن على األجفان أهداب فالواجب بقطعها الدية ،لزمه احلكومة ،فإن أفسد املنبت

ويدخل حكومة الشعر على حمل املوضحة يف أرش  ،(2)فإن كانت فال حكومة على األصح
 .(3)املوضحة على املذهب

ويف األنف إذا )) كتبه رسول هللا   ذيملا يف كتاب عمرو بن حزم ال قوله: ومارن دية
ملا  ؛أي أستوعب ومحل ذلك على املارن دون مجيع األنف .(6) ((جذعا الدية (5)[(4)بعِ و  أ  ]

ما  :واملارن ،(7)((ويف األنف إذا استؤصل املارن الدية كاملة)) :يف كتاب عمرو عند البيهقي
 .(8)وهو ثالث طبقات الطرفان والوبرة احلاجزة بينهما ،وخال من العظم ،الن من األنف

 .(10)وهذا نص األم ،(9)لتعلق اجلمال واملنفعة هبا ؛قوله: ويف كل من طرفيه واحلاجز ثلث
وكمال املنفعة  أي يف الطرفني ألن اجلمال يف احلاجز حكومة وفيهما دية :قوله: وقيل

إىل النص  (1)ونسب هذا ،صلها يف املسألة وجهنيأوحكى يف الروضة و ، فيهما دون احلاجز



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.535ص )

 (.9/273نص عليه النووي. الروضة ) (2)
 (.9/273ة )وقيل: فيه وجهان. الروض (3)
. شيء منه ومل يرتك. استأصله أي: أنَفه فأوعب أ و ِعب: استوعب واستأصل، يقال: جدَعه (4)

 (.1/234الصحاح ) .استئصاله: الشيء واستيعاب
 يف نسخة أ )أعي( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (5)
 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/60سنن النسائي ) (6)
 (.8/153السنن الكربى للبيهقي ) (7)
 (.1234(، القاموس احمليط ص )6/2202الصحاح ) (8)
 (.9/274والرويين. الروضة ) الطربي القاضيان ورجحه الطربي، علي أبو وبه قال (9)
 (.6/127األم ) (10)
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وفيهما  :وقوله :قال ،ومل أقف عليه :قال البلقيين. (2)خ يف املهذبيواحلاكي له سليم والش
لكن يرد على هذا القيد ما إذا قطع أحد الطرفني  .(4)ابجلناية (3)[احلاجز]دية أي عند أفراد 

 .(5)وحكومة]ه جيب نصف الدية نمع احلاجز أو بعضه فإن يف الروضة وأصلها أ
وأنف  (6)[لو سقط بعض أنف اجملذوم فقطع رجل الباقي وجب قسطه من الدية: فرع

 .(7)األخشم كأنف السليم فإن الشم ال حيل األنف
ن مل يذهب لو شق مارنه فذهب منه شيء ومل يلتئم فعليه من الدية قسط الذاهب وإ :فرع

فعليه  (8)[ولو اجنربت القصبة بعد الكسر ،سواء التأم أو ال] منه شيء فعليه احلكومة
 .(9)كانت احلكومة أكثر  فإن بقي معوجاا  ،احلكومة

أي  ،(11)((ويف الشفتني الدية))بن حزم  روي يف كتاب عمرو وكل شفة نصف (10)[قوله]
 ،ويف احديهما نصفها ،صغريتني أو ،رقيقتني كبريتني أو ،سواء كانتا غليظتني ،همائافيف استي

 ،يف عرض الوجه إىل الشدقني ،(12)[د الشفةحو ]ويف بعضها بقسطه  ،سواء العليا والسفلى



 ب[-395] (1)
 (.9/274(، الروضة )10/361العزيز شرح الوجيز ) (2)
 يف )ب(: احلاد. (3)
مل أقف عليه يف كتاب البلقيين )تتمة التدريب( وال كتاب تلميذه أيب زرعة )حترير الفتاوى(، ولكن  (4)

 (.4/102جاء يف تتمة التدريب ترجيح القول األول. تتمة التدريب )
 (.274-9/273روضة )(، ال10/361العزيز شرح الوجيز ) (5)
 سقط من )ب(. (6)
 (.9/274نص عليه النووي. الروضة ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
 (.9/274نص عليه النووي. الروضة ) (9)
 يف نسخة أ )وقوله( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (10)
 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/60سنن النسائي ) (11)
 سقط من )ب(. (12)
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ويف ، (1)وصرح به يف احملرر ،على األصح املنصوص ،املوضع الذي يسرت اللثةويف طوله إىل 
ويف طوله ما يسرت اللثة يف  ,وهي يف عرض الوجه إىل الشدقني :(2)بعض نسخ املنهاج

إىل حمل األرتياق  ،أن نص األم يقتضي أن حد الشفتني :وقال اإلمام البلقيين. (3)األصح
 .(4)مما ارتفع عن األسنان واللثة ،ابلفم كله ومن أسفل مستديراا  ،من أعلى

فعليه   ،أو مسرتسلة ال تنقبض ،فصارت منقبضة ال تسرتسل ،لو ضرب شفته فأشلها فرع:
 .(5)ولو قطع شفة شالء فعليه احلكومة ،كمال الدية

يف كتاب عمرو بن حزم عن  دية :وطفل ,(8)لثغأو  ,(7)رتأو  ,(6)لكنأل قوله: ولسان ولو
شرط طفل ظهور أثر نطق بتحريكه لبكاء  :وقيل .(9)((ويف اللسان الدية)) النيب 
 ،أو كان حيرك لسانه عند البكاء ،يشري إىل أن الطفل إن نطق مببادئ الكالم ومص



 (.404احملرر ص ) (1)
نص على السقط الزركشي، وأيب زرعة، والدمريي. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح  (2)

(، 3/78(، حترير الفتاوى )240والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.8/490النجم الوهاج )

 االرتتاق، حمل إىل املتجايف األكثرون ... والثاين: أهنا قال النووي: ))وهو املنصوص، وبه قطع (3)
الباقي((.  على األخرى الشفة تنطبق مل قطع لو الذي: والرابع الفم، إطباق عند ينتأ الذي: والثالث

 (.9/274الروضة )
 (.3/78انظر: حترير الفتاوى ) (4)
 (.9/274نص عليه النووي. الروضة ) (5)
 (.1231) ص احمليط القاموس: انظر. لسانه لع جمة العربية يقيم ال من: األلكن (6)
(7) : لة الكالم يف العجمة وهي ر تَّة، لسانه يف من وهو ابلتاء، اأَلَرتُّ  الصحاح: انظر. فيه واحل ك 

 .(152) ص احمليط القاموس (،1/222)
 أو الالم أو الغني إىل الراء من أو الثاء، إىل السني من اللسان حتول وهي ل ث  َغة، به من: واأللثغ (8)

 ص احمليط القاموس: انظر. ثقل وفيه لسانه رفع يتم ال أن أو حرف، إىل حرف من أو الياء،
(787). 

 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/57سنن النسائي ) (9)
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وإن مل يوجد  ،لظهور أاثر الكالم ؛وجبت الدية ،صحيحاا  والضحك واالمتصاص حتريكاا 
وإن مل يبلغ  ،إلشعار احلال ابلعجز ؛فالواجب حكومة ،وحتريك بعد بلوغ وقتها ،نطق

لظاهر  أخذاَ  ؛فاملذهب وجوب الدية ،ب[/326أبن قطع لسانه عقيب الوالدة ] ،وقتهما
وقال اإلمام . (1)وإن مل يكن يف احلال بطش ،كما جيب الدية يف يده ورجله  ،السالمة
  .(2)كومةترجيح إجياب احل ،الذي يظهر من كالم كثري من األصحاب الطريقني :البلقيين
وعرفنا سالمة  ،مث نطق ببعض احلروف ،وأخذت احلكومة ،إذا قطع بعض لسان طفل فرع:
 .(3)أوجبنا متام القدر الذي يقتضيه القطع من الدية ،لسانه

  ,(4)[عارضاا ]أو  ،سواء كان اخلرس أصلياا  ،كما يف اليد الشالءقوله: وألخرس حكومة 
فأما إذا قطع لسانه  ،أو كان قد ذهب ذوقه قبله ،وهذا إذا مل يذهب الذوق بقطع األخرس

 .(5)فذهب ذوقه ففيه الدية
ويف السن مخس ))يف كتاب عمرو بن حزم  قوله: وكل سن لذكر حر مسلم مخسة أبعرة

 ،وتفاوت الديت ،والتخفيف ،نصف عشر ديته لتناول التغليظ :ولو قال ،(6)((من اإلبل
ورواه الرتمذي عن ابن ، (7)قاله اإلمام ،لدخوهلا يف لفظ السن ؛والثنية ،وال فرق بني الضرس

 .(8)وصححه ((والضرس والثنية))] عباس مرفوعاا 



 (.245(، خمتصر املزين ص )6/120(. وانظر: األم )9/275(، الروضة )404احملرر ص ) (1)
 (.3/79(. وانظر: حترير الفتاوى )103-4/102تتمة التدريب ) (2)
 (.9/275الروضة ) (3)
 يف )ب(: عاضا. (4)
 (.6/287(، بداية احملتاج )8/493(، النجم الوهاج )405احملرر ص ) (5)
 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/57سنن النسائي ) (6)
انظر: السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن  (7)

 (.8/493(، النجم الوهاج )545مستعني  ص )
 ماجه، وابن داود أبو رواه (7/320) الغليل إرواء يف األلباين قال كما  وهو. الرتمذي عند أجده مل(8)

 رقم األعضاء، ديت ابب الديت، (، كتاب4/188) سننه ففي داود أبو أما. صحيح واحلديث
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إذا  للسنخأي وال حكومة  أو قلعها به السنخسواء كسر الظاهر منها دون  (1)[قوله:
اسم والسن . (2)وان اختلفت منافعها ،ويستوي األسنان يف الدية ،قلعها معه على املذهب

 ،السنخ األصل من كل شيء :وقال يف احملكم. (3)واملسترت ابللحم يسمى سنخاا  ،للظاهر
 ،فعلى األول دية سن. (4)وقلع السنخ آخر ،ولو كسر الظاهر رجل ،وسنوخ ،ومجعه أسناخ

أو  ،فعليه حكومة مع الدية ،وقلعه بعد االندمال ،ولو عاد األول ،وعلى الثاين حكومة قطعاا 
وينسب  ،فعليه قسطه من األرش ،ولو قطع بعض الظاهر ،قبله فكذلك على األصح

 .(5)وال يعترب السنخ على املذهب ،املقطوع إىل الباقي من الظاهر
 ،وهي اخلارجة عن مسامتة األسنان ،(6)غري يف احملرر ابلشاغبة قوله: ويف سن زائدة حكومة

 ،ففيها وجهان بال ترجيح يف الروضة ،وهو اثنان وثالثون ،وأما الزائدة على الغالب يف الفطرة
وصحح البلقيين  ،(7)والثاين حكومة كاألصبع الزائدة، وأصلها أحدمها فيهما مخس من اإلبل

 .(8)األول



 رقم األسنان، دية ابب الديت، كتاب  (،3/885) سننه ففي ماجه ابن وأما (.4559)
(2650). 

 يف )ب(: سواء الثنية والضرس. (1)
(. وانظر: احملرر ص 8/495وقيل: جتب حكومة للسنخ؛ لزيدة اجلناية بقلعه. النجم الوهاج ) (2)

(405.) 
 (.253(، القاموس احمليط ص )1/371الصحاح ) (3)
 (.253(، القاموس احمليط ص )1/371(. وانظر: الصحاح )2/302احملكم واحمليط ) (4)
للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: (، السراج الوهاج 10/387العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (. 547أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (405احملرر ص ) (6)
 (.9/282(، الروضة )376-10/375العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.4/103تتمة التدريب ) (8)
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فال دية  ،أي ال يؤثر التحريك القليل يف قصاص قوله: وحركة السن إن قلت فكصحيحة
 .(1)لبقاء اجلمال واملنفعة

أو مرض  ،أي وإن كان هبا  اضطراب شديد هبرم مةكو بطلت املنفعة فحقوله: وإن 
فإن  ،وكان املراد منفعة املضغ :قال الزركشي. (2)فإن بطلت منفعتها ففيها احلكومة ،وحنومها

 .(3)والريق موجود مع بقائها كما سيأيت ،وحبس الطعام ،منفعة اجلمال
 ؛عة وجب األرش على األظهرأي وإن نقصت املنف قوله: أو نقصت فاألصح كصحيحة

لنقصان  ؛جتب احلكومة :والثاين. وال أثر لضعف املنفعة ،وأصل املنفعة هبا ،لتعلق اجلمال
حكى الزركشي عن ، (4)واخلالف يف الروضة وأصلها قوالن ،املنفعة كما يف اليد الشالء

وأن اإلمام خص اخلالف مبا إذا  ، (7)يف األم (6)عي نص عليهماوالشامل أن الشاف (5)احلاوي
قال . (9)ثباهتا وجب األرش قطعاا   (8)[فإن كان الغالب ،على الظن سقوطها]كان الغالب 

أو كرب فإن  ،صورة املسألة فيما إذا كان االضطراب مبرض :وقال .فحصل طريقان :الزركشي
وال  :واألحسن أن يقول ،كذا قال  ،النو قففي وجوب األرش أو احلكومة ال ،اضطربت جبناية

 .(10)أو اجلناية ،فرق يف جرين القولني بني االضطراب ابملرض



 (.6/288(، بداية احملتاج )8/493(، النجم الوهاج )405احملرر ص ) (1)
 (.6/288(، بداية احملتاج )8/493(، النجم الوهاج )10/375العزيز شرح الوجيز ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.550ص )
 (.9/280(، الروضة )10/373العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.12/271احلاوي ) (5)
 أ[-395] (6)
 (.6/138األم ) (7)
 سقط من )ب(. (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (9)

 (.552ص )
 (.552-551املصدر السابق ) (10)
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ألنه  ؛وجب األرش]ابن فساد املنبت و قوله: ولو قلع سن صغري مل يثغر فلم يعدو 
فال  ،فلم يعد عما لو عادت :واحرتز بقوله .(2)مع إزالة الصورة (1)[حصل إفساد املنبت

 .(3)وإال فال وسبق ذكر القصاص ،لكن جتب احلكومة إن بقي سنني ،جيب األرش
ألن  ؛فال شيءطلوعها وعدمه  (4)[تبني]أي قبل  قوله: واألظهر لو مات قبل التبني

 ،واملنصوص أنه على هذا القول جيب حكومة ،والظاهر أنه لو عاش لعادت ،األصل الرباءة
ويف الروضة أن  ،واألصل عدم العود ،اجلناية لتحقق ؛جيب األرش :والثاين ،ملا أفهمه خالفاا 

 ،(6)ويف آخر كالم الرافعي حكامها ابن كج عن األم. (5)قوالن :وقيل .اخلالف وجهان
 .(8)ومها يف ترمجة أسنان الصيب :قال البلقيين .(7)وأسقطه يف الروضة

 .بناء على أهنا نعمة جديدة قوله: وأنه لو قلع سن مثغور فعادت ال تسقط األرش
 ،فعادت عما إذا مل تعد :واحرتز بقوله. (9)ألن العائد قائم مقام األول ؛يسقط :والثاين

 .(10)فيجب األرش قطعاا 
 ،(1)للحديث ؛أي جيب لكل سن مخس من اإلبل قوله: ولو قلعت األسنان فبحسابه

 ؛ال يزيد على دية أن احتد جان وجناية :ويف قول .(2)على قدر الدية وهي تزيد غالباا 



 سقط من )ب(. (1)
 (.9/279(، الروضة )405(، احملرر ص )6/343الوسيط ) (2)
ب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتا (3)

 (.553ص )
 سقط من )ب(. (4)
 (.9/279الروضة ) (5)
 (.10/373العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.280-9/279الروضة ) (7)
 (.3/80انظر: حترير الفتاوى ) (8)
 (.6/289(، بداية احملتاج )8/497(، النجم الوهاج )405(، احملرر ص )6/343الوسيط ) (9)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (10)

 (.555ص )
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 اثنان الغالب يف واألسنان كاألصابع  النفس دية من أبكثر] فال يضمن ،ألنه جنس ذو عدد
 بعري، مائة األول فعلى الباقي، غريه وقلع ،سناا  عشرين قلع أبن اجلاين تعدد فلو ،وثالثون

فإن ختلل االندمال  ،وتعددت اجلناية ،ولو احتد اجلاين، (3)[قطعاا  بعرياا  ستون الثاين وعلى
 .وان مل يتخلل فعلى القولني ،إن احتد :وعن هاتني احرتز بقوله ،لزمه لكل سن مخس قطعاا 

 .(4)يتعدد قطعاا  :وقيل
واملنفعة  ،ملا فيهما من اجلمال ،أي إذا مل يكن عليها أسنان قوله: وكل حلى نصف دية

ا العظمان اللذان عليها مه :واللحيان ،(5)وذهاهبا أخوف على النفس من ذهاب األذنني
 .(7)(6)[وملتقامها الذقن ،السفلى]ينبت األسنان 

يعين إذا كان على اللحيني قوله: وال يدخل أرش األسنان يف دية اللحيني يف األصح 
ألن  ؛وأروش األسنان] ،وجوب دية اللحني (8)فاألصح املنصوص ،أسنان كما هو الغالب

  ,(9)[جيب دية اللحيني :والثاين ،فال يدخل أحدمها يف اآلخر ،لكل منهما دية مقدرة
 .(10)كالكف مع األصابع  ،ويدخل فيها أروش األسنان



 (.-حديث عمرو بن حرز رضي هللا عنه. وسبق ذكره وخترجيه. انظر ص ) (1)
 (.6/289(، بداية احملتاج )8/497(، النجم الوهاج )405احملرر ص ) (2)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، 405(، احملرر ص )6/344انظر: الوسيط ) (4)

 (.8/497(، النجم الوهاج )557-556حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.6/290(، بداية احملتاج )11/539(، البيان )7/160تهذيب )ال (5)
 سقط من )ب(.  (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.6/290(، بداية احملتاج )8/498(، النجم الوهاج )558ص )
 (.245(، خمتصر املزين ص )6/134األم ) (8)
 سقط من )ب(. (9)
 (.8/498(، النجم الوهاج )11/539(، البيان )6/344(، الوسيط )7/160التهذيب ) (10)
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وإذا ضراب يعين اللحيني فيبسا حىت ال تنفتحا وال تنطبقا كانت فيهما  :قال الشافعي: تنبيه
كانت فيهما الدية وال شيء يف    (1)[أو انطبقا فلم ينفتحا ،فلم ينطبقا]الدية وكذا لو انفتحا 

. وهو يدفع ما اقتضاه كالم املصنف من وجوب أرش األسنان مع دية اللحيني ،(2)األسنان
وكان ينبغي أن يقول على النص أو املذهب فإن طريقة العراقيني  :حكاه اإلمام البلقيين قال

القطع بذلك وتعبريه ابألصح يقتضي أن اخلالف قوي وليس كذلك بل هو وجه ضعيف أو 
 .(3)قول ال يثبت

يف اليدين مائة من ))يف حديث عمرو بن حزم  قوله: وكل يد نصف دية أن قطع من كف
فلو  ،(4)((ع من أصابع اليد والرجل عشرة من اإلبلويف كل أصب ،ويف اليد مخسون ،اإلبل

مث  ،أما إذا قطع األصابع ،مل يزد للكف شيء ،أابن الكف مع األصابع ابلقطع من الكوع
وقول  .(5)أو قتله فكذلك على الصحيح ،قطع الكف بعد االندمال وجبت دية وحكومة

وهي  ،(6)ويف اليدين الديةوعبارة احملرر . من كوع :من كف كان ينبغي أن يقول :املصنف
فإنه  ،فخرج ما لو كاان على معصم واحد ،أ[  األصلية/327أحسن لداللتها على أنه أراد ]

 ،وال دية ،بل إن مل يبطش بواحد منهما فليس فيهما قصاص ،ال جيب يف كل كف النصف
 ،واألخرى زائدة ،أبن كانت أحديهما أصلية ،وإن كان فيهما بطش ،لكن فيهما حكومة

 .(7)ويف الزائدة احلكومة ،ففي األصلية نصف الدية



 سقط من )ب(. (1)
 (.5/313(، مغين احملتاج )6/134األم ) (2)
 مل أقف عليه يف كتاب البلقيين )تتمة التدريب( وال كتاب تلميذه أيب زرعة )حترير الفتاوى(. (3)
 (.7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/57سنن النسائي ) (4)
 (.9/283(، الروضة )11/540البيان ) (5)
 (.405احملرر ص ) (6)
(، السراج الوهاج 9/283(، الروضة )10/378(، العزيز شرح الوجيز )6/345الوسيط ) (7)

-561ص )  للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني
562.) 
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أو املنكب  ،أو املرفق ،أي إذا قطع من بعض الساعد قوله: فإن قطع فوقه فحكومة أيضاا 
ألن  ؛خبالف الكف ،وليس فيه أرش مقدر ،ألنه ليس بتابع ؛وجبت حكومتها مع الدية

فإنه  ،يقطع من الكوع نيصدق أب ،فوقه :وقوله. (1)الكف مع األصابع كالعضو الواحد
 .(2)نثهولو راعى امللفوظ به أل ،وذكره على إرادة العضو ،فوق الكف

واملراد  ،(3)كما صرح به احملرر  ،أي من ذي الدية الكاملة قوله: وكل أصبع عشرة أبعرة
 .(5)للحديث ،(4)يستوي يف ذلك مجيع األصابع ،فإن الزيدة فيها احلكومة ،األصبع األصلية

وأمنلة  (6)مجاع كما نقله ابن املنذرأي ابإل ثلث العشرةأي من غري اإلهبام  وأمنلةقوله: 
وجب تقسيط دية األصبع على  ،ملا قسط دية اليد على أصابعها ألنه  ؛إهبام نصفها

وثلث ولو   ،ففي كل منها ثالثة أبعرة ،حىت لو كان لرجل يف إهبامه ثالث أانمل ،أانملها
 .(7)ففي كل منها مخسة ،ونصف أو أمنلتان ،ففي كل منها بعريان ،كان له يف غريها أربعة

عن عمرو بن  ،ويف إحديهما نصفها ،أي فيهما كمال الدية والرجالن كاليدين (8)قوله:
ورجل األعرج كرجل  ،(9)((يف الرجلني الدية)) :قال شعيب عن أبيه عن جده أن النيب 



 (.6/291(، بداية احملتاج )8/499(، النجم الوهاج )9/283(، الروضة )12/278احلاوي ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.563ص )
 (.405احملرر ص ) (3)
 (.10/378(، العزيز شرح الوجيز )6/345الوسيط ) (4)
 (.-سبق ذكره وخترجيه. انظر: ص ) (5)
 (.7/426اإلشراف ) (6)
(، النجم الوهاج 10/378(، العزيز شرح الوجيز )405(، احملرر ص )12/280احلاوي ) (7)

(8/501.) 
 ب[-395] (8)
 الدية، اليدين يف قضى  النيب أن(: ))216مل أقف عليه، ولكن ورد يف مراسيل أيب داود ص ) (9)

 اليدين ))يف: قال قتادة عن معمر، ( عن9/81الدية((. وورد يف مصنف عبد الرزاق ) الرجلني ويف
 كاملة((.  الدية الرجلني ويف كاملة،  الدية
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فاألصح  ،تعطل مشيها بكسر الفقار ولو قطع رجالا  ،ألنه ال خلل يف العضو ؛الصحيح
والساق   ،والقدم كالكف ,(1)[أصابعها]ويكمل دية الرجلني ابلتقاط  ،وجوب الدية

 .(2)كأانمل أصابع اليد  ،انمل اصابع الرجلأو  ،والفخذ كالعضد ،كالساعد
يعين أن يف حلميت املرأة متام  دية :ويف قول .وحلمتيه حكومة ,قوله: ويف حلمتيها ديتها

واحللمة اجملتمع  ،ويف إحدامها نصفها ،اإلرضاع (3)[ومنفعة] ،ملا فيهما من اجلمال ،ديتها
ولو قطع الثدي مع احللمة دخلت . (4)على رأس الثدي والدارة حوهلا من الثدي انتئاا 

الثدي جلدة ولو قطع مع . (5)ال يدخل :ويف قول أو وجه، حكومة الثدي يف ديتها
على  :أصحهما ،ويف حلمة الرجل طريقان. (7)وجبت احلكومة مع الدية قطعاا  (6)الصدر

إذا  ،(1)وحتت حلمتيه حلمة تسمى التندوه. (9)القطع به :والثاين .(8)حكومة :قولني أظهرمها
 .(2)قطعت مع احللمة أفردت حبكومة على املذهب



 نصف الواحدة الرجل ( وفيه: ))ويف8/57وأظن املصنف يقصد حديث عمرو بن حزم يف النسائي )
 استشهد املصنف يف أغلب الديت هبذا احلديث.الدية((، فقد 

 يف )ب(: إصبعها. (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 6/347(، الوسيط )7/161التهذيب ) (2)

 (.570الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 يف )ب(: واملنفعة. (3)
 (.7/430ر اإلمجاع عليه. اإلشراف )(، ونقل ابن املنذ16/410هناية املطلب ) (4)
 (.9/285ذكره النووي عن املاسرجسي. الروضة ) (5)
 الثدي،  سرتة لوهنا من على دائرة وحواليها الثدي، لون خيالف الغالب يف قال اإلمام: ))ولوهنا (6)

 (.16/410احللمة((. هناية املطلب ) من اجللدة تلك وليست
 (.9/285(، الروضة )10/381(، العزيز شرح الوجيز )16/410هناية املطلب ) (7)
العزيز شرح الوجيز  .وغريمها والرجل، ابليد إحلاقا املرأة؛ يف كما  الدية؛ جيب والقول الثاين: أنه (8)

(10/381.) 
 (.10/381(، العزيز شرح الوجيز )405(، احملرر ص )11/555البيان ) (9)
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أوجبنا  ،وحلمة الرجل حبلمة الرجل ،(3)الصحيحة على أتقطع حلمة املرأة حبلمة املر : فرع
والعكس إن أوجبنا يف حلمة الرجل  ،وحلمة الرجل حبلمة املرأة ،فيهما احلكومة أو الدية

وإن رضيت ويقطع حلمته حبلمتها إن  ،فإن أوجبنا احلكومة مل يقطع حلمتها حبلمته ،الدية
 .(4)رضيت

ملا يف كتاب عمرو  ،(5)واليسرى سواء ،أي ويف إحدامها نصفها اليمىن قوله: ويف انثيني دية
واألنثييان . (6)((ويف البيضتني))ويروى  ((،ويف األنثيني الدية ،يف الذكر الدية)) :بن حزم
 .(8)(7)قاله ابن السكيت ،وأما اخلصيتان فاجللداتن اللتان فيهما البيضتان ،البيضتان



 وليست الثندوة، تسمى حلمة هزيال، يكن مل إن الرجل، نقل الرافعي عن اإلمام أنه قال: ))حلمة (1)
 تلك وليست الواحد، كالعضو  املرأة من فإهنما حلمتها، من املرأة ثدي مبنزلة احللمة من هي

 (.10/382كذلك((. العزيز شرح الوجيز )  احللمة مع اللحمة
(. وقال الرافعي: ))بال خالف((. العزيز شرح الوجيز 9/285(، الروضة )7/164التهذيب ) (2)

(10/382.) 
 التمييز، وتعذر الصدر، بلحم التصاهلا قصاص، فال الثدي، يتدل مل إذا أنه وذكر املتويل وجه اثين (3)

 (.9/286(، الروضة )10/382العزيز شرح الوجيز ) .األول والصحيح
 (. 9/286(، الروضة )10/382رح الوجيز )العزيز ش (4)
 (.435-7/433نقل ابن املنذر اإلمجاع عليه. اإلشراف ) (5)
(. وانظر: العزيز 7/314(، وقال األلباين: حديث حسن. إرواء الغليل )8/57سنن النسائي ) (6)

 (.10/383شرح الوجيز )
، إمام يف اللغة واألدب ه(186)، ولد سنة يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيتهو:  (7)

قال املربد: ما  ،إصالح املنطق :من كتبه، أصله من خوزستان )بني البصرة وفارس( تعلم ببغداد
والنبات  ،وغريب القرآن ،وشرح املعلقات، واألضداد، واأللفاظ، رأيت للبغداديني كتااب أحسن منه

ه(. انظر: 244لكتب. تويف سنة )، وغريها من اومعاين الشعر ،والوحوش ،والنوادر ،والشجر
 (.13/243(، معجم املؤلفني )8/195األعالم للزركلي )

 (.128إصالح املنطق ص ) (8)
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ويف األشل حكومة  ،إلطالق اخلرب ؛أي وخصي وشيخ وعننيقوله: وكذا ذكر ولو لصغري 
 .(1)فعليه كمال الدية ،فشل ولو ضرب ذكراا 

كالكف   ،ألن ما عداها من الذكر كالتابع هلا ؛أي يكمل الدية بقطعها قوله: وحشفة كذكر
  من :وقيل .(2)ألن الدية تكمل بقطعها ؛أي من احلشفة وبعضها بقسطه منهامع األصابع 

وهو سدس الذكر  ،فإن كان املقطوع نصفها ،ألنه األصل املقصود بكمال الدية ؛الذكر كل
  ،(4)[(3)االم]واخلالف قوالن يف  ،وسدسها على الثاين ،وجب نصف الدية على األول

مث  ،مث حكى طريقة اخلالف وجهني ،ورجح طريقة القطع ابألول ،وحكى يف الروضة طريقني
 ،فإن اختل فاألكثر من قسط الدية ،تل جمرى البولحكى عن املتويل أن هذا إذا مل خي

وتعقبه شيخنا البلقيين أبن القطعة من احلشفة اليت هلا اخلصية ، (5)وحكومة فساد اجملرى
وجيب لفساد اجملرى  ،بل جيب أرشها ابلنسبة على ما سبق ،ال يدخل يف احلكومة ،املعلومة
 .(6)قاله يف التحرير ،حكومة

 .(7)الذكر وجبت الدية بال حكومة على املذهبإذا استأصل : فرع
أو بعض حلمة املرأة يف  ،أي إذا قطع بعض املارن قوله: وكذا حكم بعض مارن وحلمة

منها  أو ،وهل جيب يف احللمة ابلقسط منها ،أو منه ومن القصبة ،املارن بقسطه منه فقط
 ،الروضة طريقني كما سبقوحكاه يف أصل ، يف قطع بعض احلشفة ،ومن الثدي فيه اخلالف



 (.6/293(، بداية احملتاج )8/503(، النجم الوهاج )9/287(، الروضة )405احملرر ص ) (1)
 (،9/287(، الروضة )10/383العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.6/121األم ) (3)
  )ب(: األول.يف (4)
 (.3/82(، حترير الفتاوى )9/287(، الروضة )10/383العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.4/106(، تتمة التدريب )3/82انظر: حترير الفتاوى ) (6)
(. وانظر: العزيز شرح الوجيز 9/287الروضة ) .حكومة الدية مع جتب: وقيل: وقيل (7)

(10/384 .) 
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ما ذكره يف املارن إمنا  :وقال اإلمام البلقيين. (1)واحللمة فقط ،واملذهب التوزيع على املارن
ونص يف األم  ،(2)وهو األصح يف الروضة ،جييء على قولنا إن القصبة تندرج يف دية املارن

 .(4)والنص هو املعتمد ،(3)على خالفه
ويف إحدامها نصفها سواء فيه  ،واملنفعة ،ملا فيهما من اجلمال  الدية (5)قوله: ويف األليني

يشرتط يف  وال .(8)(7)[والفخذ] ،املشرف على استواء الظهر الناتئ :واأللية. (6)الرجل واملرأة
وجب قسط  ،ولو قطع بعض إحدامها ،صال احلديدة إليهيإو  ،رع العظمق ةوجوب الدي

 .(9)وضبطه وإال فاحلكومة ،املقطوع إن عرف قدره
أحدمها ويف  ،(10)ومنفعة ،ألن فيهما مجاالا  ؛أي يف شفرى املرأة الدية قوله: وكذا شفراها

إذ ال خلل يف  ،والرتقاء والقرانء ،والبكر والثيب ،سواء فيه السمينة واملهزولة ،نصف الدية
ولو قطع  ،وجب كمال الدية ،ولو ضرب شفريها فشال ،(11)واجملنونة وغريها ،نفس شفرمها



 (.9/277الروضة ) (1)
 املصدر السابق. (2)
 (.6/118األم ) (3)
 (.3/82(، حترير الفتاوى )4/106تتمة التدريب ) (4)
 بعده يف )ب(: الدية. (5)
 (.9/277(، الروضة )10/384(، العزيز شرح الوجيز )406احملرر ص ) (6)
 سقط من )ب(. (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 1076(، القاموس احمليط ص )15/311هتذيب اللغة ) (8)

 (.577والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.9/277(، الروضة )10/384العزيز شرح الوجيز ) (9)
 ابلفرج احمليطان اللحمان مها: لويقا املنفذ، على املشرفان اللحمان مها: قال الرافعي: ))والشفران (10)

 (.10/384ابلفم((. العزيز شرح الوجيز ) الشفتني إحاطة
(، تتمة التدريب 10/384(، العزيز شرح الوجيز )406(، احملرر ص )7/164التهذيب ) (11)

(4/106.) 
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وكذا  ،وجب حكومة مع الدية ،(1)عانة املرأة :وهو ،مع الشفرين الركب بفتح الراء والكاف
 .(2)من عانة الرجل مع الذكر لو قطع شيئاا 

يعين إذا سلخ جلده  قوله: وكذا سلخ جلد إن بقي حياة مستقرة وحز غري الساخل رقبته
فيظهر فائدة إجياب  ،لكن قد يفرض بعده حياة مستقرة ،وسلخه قاتل ،وجب كمال الدية

وذهب املاوردي إىل أن ، (4)وتبعه املصنف ،(3)لو حز غريه رقبته كذا ذكره الرافعي ،الدية فيه
 :وقال .(6)وحكاه اإلمام البلقيين عن النص ،(5)يف سلخ اجللد حكومة ال يبلغ دية النفس

 .(7)إنه املعتمد
حكومة كالضلع وسائر العظام وهي العظم املتصل من  (9)(8)الرتقوةاملذهب أن يف : فرع

 .(10)املنكب وبغريه النحر  ولكل شخص ترقواتن
يف العقل )) :ب[ يف كتاب عمرو بن حزم/327قال الزركشي ] دية العقل يفقوله: 

ليس يف نسخة  :وقال احلافظ ابن حجر. (2)ونقل ابن املنذر فيه اإلمجاع ،(1()11)((الدية



 (.91(، القاموس احمليط ص )16/171(، كفاية النبيه )9/288الروضة ) (1)
 (.16/171(، كفاية النبيه )9/288(، الروضة )10/384العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.10/386العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.9/289الروضة ) (4)
 (.12/305احلاوي ) (5)
 (.6/82األم ) (6)
 (.3/82انظر: حترير الفتاوى ) (7)
 (.9/61اللغة ) اجلانبني. هتذيب يف والعاتق النحر ثغرة بني عظم وصل الرتقوة: وهو (8)
 أ[-396] (9)
 (.9/290الروضة ) (10)
مل أقف عليه من طريق عمرو بن حزم رضي هللا عنه، وإمنا ذكره هكذا الزركشي، والذي رواه هبذا  (11)

قال:   النيب أن عنه، هللا رضي جبل، بن معاذ ( عن8/150للفظ البيهقي يف سننه الكربى )
(، عن زيد وعن جماهد أهنما قاال: ))يف 5/398أيب شيبة )))ويف العقل الدية((. ويف مصنف ابن 

 العقل الدية((.
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ألنه  ؛(3)وسنده ضعيف ،لكن رواه البيهقي من حديث معاذ عن النيب  ،عمرو بن حزم
، لعدم اإلمكان ؛وال قصاص فيه ،فكان أحق بكمال الدية من مجيعها ،أشرف احلواس

أي غري الضرب  ،(4)ويف إزالة العقل ابلضرب على الرأس وغريه الدية :وعبارة احملرر
فإن أمكن الضبط وجب قسط  ،ومل يستقم أحواله ،ولو نقص عقله ابجلناية ،(5)[كالسجن]

 أو يوماا  ،فيجب نصف الدية ،ويفيق يوماا  ،أبن جين يوماا  :والضبط قد يتأيت ابلزمان ،الزائل
ومنظوم  ،صواب قوله (6)[يقابل]ن أب ،وقد يتأتى بغري الزمان ،فيجب الثلث ،ويفيق يومني

وإن مل ميكن  ،فيجب قسط الزائل ،ويعرف النسبة بينهما ،فعله ابخلطأ املطروح منهما
وجبت حكومة  ،أو يستوحش إذا خال ،مما ال يفزع منه أبن كان يفزع أحياانا  ،الضبط

 .(7)يقدرها احلاكم ابجتهاده
بل  ،أي ال يدخل واحد منهما يف اآلخر اا رح له أرش أو حكومة وجبقوله: فإن زال جب
أو  ،وقطع اليد والرجل ،كاملوضحةسواء كان األرش مقدرا    ،ودية العقل ،جيب أرش اجلناية

فصار كما لو  ،ألهنا جناية أبطلت منفعة غري حالة يف حمل اجلناية ؛غري مقدر كالدامية
 .(8)عكسوال ابل ،ال يدخل أرش املوضحة يف دية السمع ،أوضحه فذهب مسعه

منافع سائر  (9)[بطل]ألن ذهاب العقل  ؛يدخل األول يف األكثر :قوله: ويف قول
أبن قطع يديه فزال  ،وعلى هذا القول لو تساوى الواجبان ،الروحفأشبه ذهاب  ،األعضاء



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.582ص )

 (.7/407اإلشراف ) (2)
 (.4/87التلخيص احلبري ) (3)
 (.406احملرر ص ) (4)
 يف )ب(: كالسحر. (5)
 يف نسخة أ )يقتل( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (6)
 (.3/83(، حترير الفتاوى )9/289(، الروضة )10/386العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/296(، بداية احملتاج )11/525(، البيان )12/248احلاوي ) (8)
 يف )ب(: يعطل. (9)
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إن كان  :وقيل. (2)عن مقتضى نص األم (1)كما نقله اإلمام البلقيين  ،تداخل أيضاا  ،عقله
وإن كان أقل ففيه ، (3)أو أكثر مل يدخل دية أحدمها يف اآلخر ،أرش اجلناية مثل الدية

أبن يقول أهل اخلربة ال يزول  ،وذكر املتويل أن الدية إمنا جتب عند حتقق الزوال ،القوالن
ففي  ،فإن مات قبل االستقامة ،فيتوقف يف الدية ،أما إذا توقعوا زواله ،العارض احلادث

الذي  ،أن الدية إمنا جتب يف العقل الغريزي (5)ونقل الزركشي عن املاوردي. (4)الدية وجهان
فأما العقل املكتسب الذي هو حس  ،وهو العلم ابملدركات الضرورية ،يعقل به التكليف

ملا أحدث من الدهش بعد  ،وإجادة التدبري ففي فقده مع بقاء الغريزي حكومة ،التقدير
 .(6)والغفلة بعد الفطنة ،ظالتيق

ألن ميينه  ؛قوله: ولو ادعى زواله فإن مل يفتطم قوله وفعله يف خلواته فله دية بال ميني
جلواز أهنا  ؛وإمنا حلف ،وإن انتظمت صدق اجلاين بيمينه ،واجملنون ال حيلف ،تثبت جنونه

 ،(8)ولو أنكر اجلاين زوال العقل :وعبارة احملرر، (7)على العادة أو جريا  ،صدرت منه اتفاقاا 
أي ادعى ذلك من له والية الدعوى وهو  ،ملا مل يسم فاعله ،ادعى يقرأ مبيناا  :وقول املصنف

فإن كان  ،وحمل عدم اليمني يف اجلنون املطبق ،وال بد أن يثبت عدم انتظام قوله وفعله ،الويل
فإن  ،وإال فالقول قول اجلاين بيمينه ،وأقام اجملين عليه البينة يف حال إفاقته مسعت ،متقطعاا 

 .(9)قاله اإلمام البلقيين ،ما يقتضيه التقسيط ،نكل حلف اجملين عليه ووجب له


 (.3/82انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.6/82األم ) (2)
 (. 9/290(، الروضة )10/387العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.8/507(، النجم الوهاج )9/290(، الروضة )10/387العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.12/247احلاوي ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.585ص )
 (.6/297(، بداية احملتاج )10/388لعزيز شرح الوجيز )(، ا6/348الوسيط ) (7)
 (.405احملرر ص ) (8)
 (.108-4/107تتمة التدريب ) (9)
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عن النيب  (1)ملا روى معاذ وعمرو بن حزم ،أي يف إبطاله من األذننيقوله: ويف السمع دية 


فإن توقع إىل مدة قدرها  ،وحمله ما إذا مل يتوقع عوده ،(3)ونقل ابن املنذر فيه اإلمجاع ،(2)
 ،وإن مل يقدروا مدة أخذت الدية يف احلال ،فإن مل يعد أخذت الدية ،أهل اخلربة انتظرت

فلو مات قبلها فهو كما لو انتظران  :قال يف التهذيب. (4)ألنه ابن أنه مل يزل ؛فإن عاد ردت
 .(5)البصر ملدة فمات قبلها
 ،يعين إذا أبطل السمع من إحدى األذنني قسط النقص :وقيل .قوله: ومن أذن نصف

وأقرب من  ،ألن ضبط النقصان ابملنفذ أوىل ؛(6)وجب نصف الدية على الصحيح املنصوص
 .(7)جيب بقسط ما نقص من السمع من الدية :وقيل .ضبطه بغريه

 .(8)ألن السمع يف األذن ؛قوله: ولو أزال أذنيه ومسعه فديتان
يعين  لصياح يف يوم وعقله فكاذب وإال حلف وأخذ ديةقوله: ولو ادعى زواله وانزعج 

 ،فإن انزعج أبن كذبه ،مبكراا  وغفلته صباحاا  ،أبن يصاح به يف يومه ،ميتحن اجملين عليه
البد يف ميني  :قال املاوردي. (10)وإال حلف وأخذ الدية ،أن مسعه لباقي  (9)وحيلف اجلاين

جلواز  ؛فإن مل يقله مل حيكم له ابلدية ،من التعرض لذهاب مسعه جبناية اجلاين ،اجملين عليه



 رضي هللا عنهما. (1)
واأللباين.  هو وضعفه السمع، ابب الديت، كتاب  (،86-8/85) سننه الكربى يف البيهقي رواه (2)

 (.-وحديث عمرو بن حزم سبق خترجيه انظر: ص ) .(7/321) الغليل إرواء
 (.7/407اإلشراف ) (3)
 (.6/299(، بداية احملتاج )406(، احملرر ص )16/235(، هناية املطلب )12/244احلاوي ) (4)
 (.7/149التهذيب ) (5)
 (.6/68األم ) (6)
 (.10/389(، العزيز شرح الوجيز )406(، احملرر ص )6/348الوسيط ) (7)
 (.6/299(، بداية احملتاج )8/509(، النجم الوهاج )406احملرر ص ) (8)
 ب[-396] (9)
 (.8/509(، النجم الوهاج )10/390(، العزيز شرح الوجيز )406احملرر ص ) (10)
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 :وقضية قوله. د من تكرر االمتحان مرة بعد أخرىوالب. (1)انتهي ،ذهابه بغري جناية
د من حلف اجلاين الحتمال أنه ال حيتاج حللف اجلاين وليس كذلك بل ال ب ،فكاذب

 ،(5)ونص عليه يف األم ،(4)للماوردي تبعاا  ،(3)كذا جزم به الرافعي  ،(2)بسبب آخر جاالنزعا 
الذي يظهر وهللا أعلم أنه ال حيلف خصمه عند ظهور كذبه قطعا وأول النص  :وقال البلقيين

 .(6)على ما إذا مل يقطع بكذبه
يعترب بسمع  :وقيل .قوله: وإن نقص فقسطه إن عرف وإال فحكومة ابجتهاد قاض

 فإن عرف قدر ما ،يعين إذا نقص مسعه من األذنني يف صحبه ويضبط التفاوت (7)[قرينه]
ووجب  ،نقص ضبط ما ،فصار يسمع من دونه ،ن علم أنه كان يسمع من موضعإف ،ينقص

 ،وثقل فالصحيح املنصوص ،ولكن نقص مسعه ،وان مل يعلم ،نص عليه ،قسطه من الدية
ويضبط  ،وصحبه ،يعترب بسمع من يف سنه :وقيل .(8)جيب حكومة يقدرها احلاكم

 .(9)التفاوت
قاله  .هو على قرين أي سين :يقول ،هو مثلك يف السن :القرن بفتح القاف: فائدة

 .(2)وأما بكسر القاف فهو الكفء :(1)وقال صاحب تثقيف اللسان ،(10)اجلوهري



 (.12/245احلاوي ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.590)ص 
 (.10/390العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.12/245احلاوي ) (4)
 (.6/68األم ) (5)
 (.4/109تتمة التدريب ) (6)
 يف )ب(: قرنه. (7)
 (.8/510(، النجم الوهاج )9/292(، الروضة )406(، احملرر ص )6/72األم ) (8)
 (.8/510(، النجم الوهاج )9/292(، الروضة )406احملرر ص ) (9)
 (.5/1748الصحاح ) (10)



                                                                (763)                                                           كــــــــتـــــــــــاب الـــديـــات           
=================================================

ط سجب ققوله: وإن نقص من أذن سدت وضبط منتهى مساع اآلخرى مث عكس وو 
وتضبط  ،مث تصم الصحيحة ،ويضبط منتهى مساع الصحيحة ،وأي بصمم العليلة التفاوت

وإن كذبه اجلاين يف دعوى انتقاص  ،وجيب من الدية بقسط التفاوت ،منتهى مساع العليلة
ألنه ال  ؛أو من أحدامها ،سواء ادعى نقصه من األذنني ،فاملصدق اجملين عليه بيمينه ،السمع

 .(3)يعرف إال من جهته
ألن إتالف املنفعة املقصودة من العضو تقتضي  ؛قوله: ويف ضوء كل عني نصف دية

وغريه  ،البصر ابلعمش (4)[ضعف]سواء  ،كإبطال منفعة البطش من اليد  ،وجوب الدية
 .(5)ويف إذهابه من العينني كمال الدية ،واألخفش وغريهم ،واألحول

خبالف ما لو قطع  ،كقطع يديه  ،ال جيب إال دية ،أي إذا فقأ عينيه قوله فلو فقأها مل يزد
 .(6)ملا سبق أن السمع ليس يف األذنني ،وذهب مسعه ،أذنيه

أي فإهنم إذا وافقوا الشخص يف مقابلة عني  قوله: وإن ادعى زواله سئل أهل اخلربة
خبالف السمع ال  ،أ[ أن الضوء ذاهب أم موجود/328ونظروا يف عينيه عرفوا ] ،الشمس



 الصقلي، مكي بن خلف بن عمر حفص أبو وصاحبه. اجلنان وتلقيح اللسان تثقيف كتاب  هو (1)
 األعالم للزركلي: انظر. ه( 501) سنة تويف. وخطابتها تونس قضاء ويل أندلسي، حمدث لغوي

(5/46). 
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 5/1748انظر: الصحاح ) (2)

 (.592أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.6/300(، بداية احملتاج )8/511(، النجم الوهاج )9/292(، الروضة )406احملرر ص ) (3)
 يف )ب(: ضعيف. (4)
(، 10/391(، العزيز شرح الوجيز )406رر ص )(، احمل11/515(، البيان )6/349الوسيط ) (5)

 (،9/292الروضة )
(، بداية احملتاج 8/511(، النجم الوهاج )9/292(، الروضة )10/391العزيز شرح الوجيز ) (6)

(6/300.) 
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 ،فال حاجة إىل التحليف ،فإن شهدوا بذهاب البصر ،إذ ال طريق هلم إليه ،ن فيهيراجعو 
 .(1)وتؤخذ الدية

أي فان  قوله: أو ميتحن بتقريب عقرب أو حديدة حمماه من عينه بغتة ونظر هل ينزعج
األمر إىل  :وقال املتويل .(2)وإال فقول اجملين عليه بيمينه ،انزعج فالقول قول اجلاين بيمينه

وال بد من التحليف بعد  ،وإن أراد امتحانه فعل ،إن أراد مراجعتهم فعل ،خرية احلاكم
واالمتحان هو ما ذكره  ،وما ذكره املصنف من التخيري بني سؤال أهل اخلربة ،االمتحان

ليس  :وقال اإلمام البلقيين. (3)وجهان :فقال .وجعل ذلك يف أصل الروضة خالفاا  ،املتويل
أو عدموا فتيقن  ،ميتحن أرادوا ما إذا مل يظهر هلم شيء :والذين قالوا ،سألة خالفيف امل

 .(4)مراجعتهم عند إمكاهنا كما نص عليه
فإن  ،عود بعد مدة انتظرتي :فلو قال أهل اخلربة ،املراد ذهاب البصر أصالا  :(5)[فرع]

إال  وال يقبل يف ذهاب البصر أن كانت اجلناية عمداا  ،مات قبل انقضائها وجبت الدية
وإذا ادعى ذهاب البصر من إحدى  ،وإن كانت خطأ قبل رجل وامرأاتن ،شهادة رجلني

 .(6)العينني روجع أهل اخلربة أو امتحن كما تقدم
ن كان فإن عرف قدره أب ،ومل يذهب ،إذا نقص ضوء العينني قوله: وإن نقص فكالسمع

 ،وجب من الدية قسط الذاهب ،فصار ال يراه إال من بعضها ،مسافةيرى الشخص من 



(، النجم الوهاج 406(. وانظر: احملرر ص )9/293قال النووي: وهو املنصوص. الروضة ) (1)
(8/511.) 

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 10/392(، العزيز شرح الوجيز )12/253احلاوي ) (2)
 (.595والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )

 (.9/293الروضة ) (3)
 (.110-4/109تتمة التدريب ) (4)
 يف )ب(: فروع. (5)
 (.3/86(، حترير الفتاوى )9/293الروضة ) (6)
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وكالمه  ،(1)األصح جيب حكومة يقدرها احلاكم ،وإن مل يعرف فعلى اخلالف يف السمع
 ،وضبط ما يرى ابلصحيحة ،ويعترب بعصب العليلة ،يشمل ما إذا نقص ضوء أحدمها فقط

 .(2)ط ما بني املسافتني من الديةوجيب قس ،ويضبط ما يرى ابلعليلة ،مث تعصب الصحيحة
 ،لضعف منفتعه ؛حكومة :وقيل .البصر (3)على قياساا  قوله: ويف الشم دية على الصحيح

 .(6)وأشار إىل القول ابحلكومة يف األم ،(5)واملختصر ،(4)واملصحح هو املنصوص يف األم
وإذا أنكر اجلاين  ،ولو أذهب شم أحد املنخرين وجب نصف الدية، (7)قاله اإلمام البلقيين

 ،وخبيثة فإن هش للطيبة ،امتحن اجملين عليه بتقريب ما له رائحة حادة طيبة ،ذهاب الشم
وإن نقص وجب تقسيطه  ،وإال صدق اجملين عليه بيمنيه ،وعبس للمننت صدق اجلاين بيمينه

 .(8)ويصدق اجملين عليه بيمينه يف دعواه النقص ،وإال فاحلكومة ،إن أمكنت معرفته
إذا جىن على لسانه فأبطل كالمه فعليه الدية نقل يف األم فيه  له: ويف الكالم ديةقو 

وألن اللسان عضو مضمون ابلدية فتضمن منفعته العظمى هبا كالبطش يف اليد  ،(9)اإلمجاع
والرجل وإمنا تؤخذ الدية إذا قال أهل اخلربة ال يعود نطقه فإن أخذت فعادت اسرتدت نص 

يفزع يف أوقات اخللوة  :قال املتويل، لو ادعى ذهاب النطق وأنكر اجلاينو  .(10)عليه يف األم



وبه قال األكثرون. وقيل: يعترب مبثله يف السن والصفة. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح  (1)
 (.8/512(، النجم الوهاج )597والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )

 (.8/512(، النجم الوهاج )4/110تتمة التدريب ) (2)
 أ[-397] (3)
 (.6/119األم ) (4)
 (.245املزين ص ) خمتصر (5)
 (.6/119األم ) (6)
 (.3/87(، حترير الفتاوى )4/110انظر: تتمة التدريب ) (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/295الروضة ) (8)

 (.8/513(، النجم الوهاج )597الدين بن مستعني  ص )
 (.6/129األم ) (9)
 (.6/129األم ) (10)
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وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن مل يظهر شيء حلف كما حيلف األخرس 
 .(1)ووجبت الدية

يعين إذا بطل ابجلناية بعض احلروف وزعت الدية عليها  قوله: ويف بعض احلروف قسطه
 .(2)وما ثقلسواء ما خف منها على اللسان 

أي على مجيعها إذا مل يعرف  يف لغة العرب قوله: واملوزع عليها مثانية وعشرون حرفاا 
غريها فإن ذهب نصفها وجب نصفها الدية وإن ذهب حرف فأكثر وجب لكل حرف 
سبع ربع الدية وإن عرف معها غريها وحروفها أكثر وذهب حروف من كل منهما فهل توزع 

ورجح اإلمام البلقيين  ،(3)هان يف الروضة وأصلها بال ترجيحعلى األكثر أو األقل وج
 .(4)األول

أي إمنا التوزيع على احلروف اخلارجة من  ال توزع على الشفهية واحللقية :قوله: وقيل
اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني  :واحللقية ،الباء والفاء وامليم والواو :اللسان والشفهية

فهل  ،وبقي يف البقية كالم مفهوم ،وما عداها لسانية هذا إذا ذهب بعض احلروف ،واخلاء
قاله  ،(6)ونصه يف األم الثاين (5)املشهور :وجهان ،يلزمه دية كاملة أم أرش الذاهب فقط

 .(8)إنه املنصوص :وقال ،وصحح اإلمام البلقيين األول ،(7)املتويل



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 10/395العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.600أنس برهان الدين بن مستعني  ص )

 (.8/514(، النجم الوهاج )9/296(، الروضة )406(، احملرر ص )7/154التهذيب ) (2)
 (.9/69(، الروضة )10/395العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.4/111تتمة التدريب ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 12/265احلاوي ) (5)

 (.605الدين بن مستعني  ص )
 (.6/119األم ) (6)
 (.10/396العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.4/111تتمة التدريب ) (8)
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يعين أن من أذهب كالم األرت  مساوية فديةقوله: ولو عجز عن بعضها خلقة أو آبفة 
ألن ضعف  ؛يلزمه كمال الدية على األصح مثالا  واأللثغ الذي ال يتكلم إال بعشرين حرفاا 

وعلى هذا لو اذهب بعض احلروف وزع  ،منفعة العضو ال حيل بكمال ديته كضعف البطش
 .(1)ه ال على اجلميعنعلى ما حيس
ال يلزمه إال قسطها من مجيع احلروف ويف بعضها بقسطه  :أي والثاين قسط :قوله: وقيل
يدخل يف إطالقه  :قال الزركشي. (2)النطق مقدر ابحلروف خبالف البطش ألن ؛من اجلميع

وال  ،وال خاء ،اخللقي من كانت لغته انقصة احلروف كالفارسي فإنه ليس يف الفارسية حا
 .(3)لتكميلواملعروف القطع اب ،وال غني ،وال عني ،وال ظاء ،طا

لئال يتضاعف الغرم يف القدر الذي أبطله اجلاين  قوله: أو جبناية فاملذهب ال يكمل دية
غري خالف  (5)والروضة (4)األول وتعبريه ابملذهب يقتضي إثبات طريقني وليس يف الشرح

لكن خيرج من الرتتيب طريقة قاطعة ابلتوزيع فلهذا عرب ابملذهب  ،مرتب على الوجهني قبله
 .(6)قاله الزركشي

إذا استأصل ولو قطع نصف لسانه فذهب ربع كالمه أو عكس فنصف دية  (7)[قوله]
ولو قطع غدته اللسان وبطل الكالم  ،وبطل كالمه مل يلزمه إال دية واحدة ،لسانه ابلقطع

 ،ولو قطع بعض اللسان فذهب بعض الكالم ،اليد فشلتمن  كما لو قطع أصبعاا   ،فكذلك


 (.6/304(، بداية احملتاج )8/515اج )(، النجم الوه407وهو الصحيح. احملرر ص ) (1)
(، النجم الوهاج 9/297(، الروضة )10/398(، العزيز شرح الوجيز )6/350الوسيط ) (2)

(8/515.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.608-607ص )
 (.10/398العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/298الروضة ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.608ص )
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (7)
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وجب  ،ن قطع نصف لسانه فذهب كالمهأب ،رم اللسان والكالمجفإن تساوت نسبة 
وجب نصف  ،ن قطع الربع فذهب نصف الكالم أو عكسهوإن اختلفت أب ،نصف الدية

كما لو قطع   ،ألن منفعة العضو إذا ضمنت بديته اعترب فيه األكثر من العضو واملنفعة ؛الدية
ولو قطع بعض  ،وإن مل يشل وجب عشر من اإلبل ،اخلنصر فشلت اليد وجب دية يد

ونبه اإلمام البلقيين ، (1)المه مل جتب إال حكومة على األصحلسانه ومل يبطل به شيء من ك
بربع الكالم جماز واملراد ربع أحرف   (2)شافعي واألصحابعلى أن تعبري ال  ب[/328]

 .(3)كالمه
قطع نصف لسانه فذهب نصف كالمه فاقتص من اجلاين فلم يذهب إال ربع كالمه  فرع:

وإن ذهب من اجلاين ثالثة أرابع كالمه فال شيء على  ،فللمجين عليه ربع الدية ليتم حقه
 .(4)ألن سراية القود مهدرة ؛اجملين عليه

 ،واللسان على اعتداله ،فأبطل صوته ،أي إذا جىن على لسانه قوله: ويف الصوت دية
 .(5)ألنه من املنافع املقصودة ؛والرتديد فعليه الدية ،ومتكنه من التقطيع

ألهنما منفعتان يف   قوله: فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والرتديد فديتان
قال  .(6)ألن املقصود الكالم ؛دية :وقيل .كمال الدية  ،كل واحدة إذا أفردت ابلتفويت

وال أحد من أصحابه غري إمام  ،إجياب الدية يف الصوت مل يذكره الشافعي :اإلمام البلقيين
وأثبتهما  ،والوجهان يف كالم املصنف أشار إليهما اإلمام ،(1)وهو مردود ،(7)احلرمني



(، بداية احملتاج 9/299(، الروضة )10/401(، العزيز شرح الوجيز )6/351الوسيط ) (1)
(6/305.) 

 ب[-397] (2)
 (.90-3/89انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/300الروضة ) (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 10/401(، العزيز شرح الوجيز )6/352الوسيط ) (5)

 (.612والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.8/516ج )(، النجم الوها 10/402(، العزيز شرح الوجيز )6/352الوسيط ) (6)
 (.16/370هناية املطلب ) (7)
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عجبت منه يف  :وقال الزركشي، والصواب أنه ال جيب إال دية الكالم خاصة ،(2)الغزايل
واألصحاب يقتضي إجياب دية  ،وظاهر كالم الشافعي ،الروضة حيث أطلق األرجحية

 .(3)وال يتعدد إال إذا ذهب بذلك حاسة الذوق ،واحدة
عليهن قوله: ويف الذوق دية ويدرك به حالوة ومحوضة ومرارة وملوحة وعذوبة ويوزع 

والتمييز بني الطعوم  ،ففقد لذة الطعام ،إذا جىن على اللسان أو غريه فإن نقص فحكومة
فإن أبطل  ،والدية موزع على الطعوم ،فأشبه الشم ،ألنه أحد احلواس ؛اخلمسة فعليه الدية

 ،لو نقص اإلحساس فلم يدرك الطعوم على كماهلا ،وجب مخس الدية ،أدرك واحد منها
  ،أو احلامضة احلادة ،جرب ابألشياء املرة ،وإذا اختلفا يف ذهاب الذوق ،ةفالواجب احلكوم

 .(4)وإال فاجملين عليه ،وكراهة صدق اجلاين بيمنيه ،فإن ظهر منه تعبس
 ،قد حيتج له ابن املنفعة العظمى يف األسنان املضغ :قال الرافعي يف مضغ ةقوله: وجيب دي

إن جييء  ،وإلبطاله طريقان ،كالبصر مع العني  ،فكذلك منافعها ،واألسنان مضمونة ابلدية
وإن ذهبت  ،حينئذوال يضمن دية األسنان  ،ومل ينطبقا ،على اللحيني فيبسا حىت مل ينفتحا

فيبطل صالحيتها  ،وإن جيين على األسنان فيصيبها حذر ،ألنه مل جين عليها ؛منافعها
 (6)وتبعه اإلمام ،املضغ الفوراين انفرد إبجياب الدية يف :وقال اإلمام البلقيين. (5)للمضغ
بل نص على أن شلل  ،ومل ينص عليه الشافعي ،وال أثر ،ومل جييء فيه خرب ،(7)والغزايل



 (.3/88انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 يلزمه أنه الكتاب نظم يقتضيه ما على أرجحهما: ))....(10/402) العزيز شرح الوجيز يف قال (2)

((. واحدة دية: وقيل. فديتان اللسان، حركة معه بطل فإن: ))الوجيز يف الغزايل وقال((. ديتان
 (.10/401) العزيز شرح الوجيز: انظر

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)
 (.613ص )

 (.8/517(، النجم الوهاج )9/301(، الروضة )407(، احملرر ص )12/263احلاوي ) (4)
 (.10/403العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.16/434هناية املطلب ) (6)
 (.10/403انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)
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وقد تقدم ذكر النص يف الكالم  ،(1)وأنه ال شيء يف األسنان انتهى ،اللحيني موجب للدية
 على األسنان.

 تبعاا  (2)كذا جزم املصنف  ،ألن املاء مقصود للنسل ؛قوله: وقوة إمناء بكسر صلب
مل يذكرها إال الغزايل يف  ،وذكر اإلمام البلقيين أن تعبري املصنف بقوة اإلمناء ،(3)للرافعي
واإلمام وجهني يف  ،وقد حكى الفوراين، (5)فأبطل منيه :وعبارة البسيط ،والوجيز ،(4)الوسيط

فإذا بطل قوة اإلنزال ومل  ،األرجح فيه إجياب الدية :وقال. (6)إذهاب املين بكسر الصلب
لزمه مع دية  ،ولو قطع أنثييه فذهب ماؤه. (7)يذهب املين وجبت احلكومة دون الدية

ورده اإلمام البلقيين أبن املاء ال  ،(9)ألصلها تبعاا  (8)كذا يف الروضة  ،األنثيني دية لذهاب املاء
وأبن املنفعة احلالة يف شيء له  ،وهلذا يلحقه الولد على املذهب ،يذهب بل ينزل من الذكر

 .(10)كما يف اللسان مع الكالم  ،ال يلزم فيه إال دية واحدة ،دية
 ،(12)لزمه ديتها كذا قاله الرافعي ،يعين إذا أبطل من املرأة قوة اإلحبال (11)قوله: وقوة حبل

وأراد به منفعة  ،(1)واإلحبال به ،منفعة اإلمناء :الغزايل بقوله (13)[عرب]وإمنا  ،وانفرد به



 (.3/88انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.9/302الروضة ) (2)
 (.10/404العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/352الوسيط ) (4)
 (.10/404(، العزيز شرح الوجيز )6/352الوسيط ) (5)
 (.16/436هناية املطلب ) (6)
 (.3/89(، حترير الفتاوى )4/112التدريب )انظر: تتمة  (7)
 (.9/302الروضة ) (8)
 (.10/404العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.3/89(، حترير الفتاوى )4/112انظر: تتمة التدريب ) (10)
َبلَ  (11)  .(153) ص الوسيط املعجم: انظر. أل َقَحها: األنثى حي  ِبل أح 
 (.10/404العزيز شرح الوجيز ) (12)
 يف )ب(: اعترب. (13)
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فانقطع لبنها فعليه  ،ولو جىن على ثديها ،ليشري إىل فوات النسل ؛وذكر اإلحبال ،واحدة
 .(2)فإن انتقص وجبت حكومة تليق به ،احلكومة

ألن اجملامعة من  ؛يعين إذا جىن على صلبه فذهب مجاعه جتب الدية قوله: وذهاب مجاع
وصوره  ،ألنه ال يعرف إال منه ؛وإذا أنكر اجلاين صدق اجملين عليه بيمينه ،املنافع املقصودة

قاله  ،وبه أشعر كالم األصحاب ،والغزايل املسألة يف إبطال شهوة اجلماع ،(3)اإلمام
إذا كان يعلم أن  ،وإمنا يكون له الدية يف ذهاب اجلماع :وقال الشافعي يف األم. (4)الرافعي

فله حكومة ال   ،(5)عند أهل العلم فإذا مل يكن معلوماا  ،الصلبذهاب اجلماع يكون بكسر 
 .(7)فليكن الفتوى عليه :حكاه الزركشي وقال ،(6)دية

وألن فيه  ؛(8)أي ديتها روى عن زيد بن اثبت قوله: ويف إفضائها من الزوج وغريه دية
 .(1)ومنفعة مقصودة ،إذهاب مجال



 (.6/352الوسيط ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.8/518(، النجم الوهاج )620ص )
 (.16/434هناية املطلب ) (3)
 (.10/404العزيز شرح الوجيز ) (4)
 أ[-398] (5)
 (.6/87األم ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.621ص )
 أمسك إذا: ))قال املرأة يعقر الرجل يف اثبت بن زيد عن (6/427) مصنفه يف شيبة أيب ابن روى (8)

: (1966) رقم (5/77) احلبري التلخيص يف احلافظ وقال((. فالدية ميسك مل وإن فالثلث، أحدها
َلمَ  ب نِ  َزي دِ  َحِديث  )) يَة   اإِلف َضاءِ  يف " َأس  ه   ملَ  " الدِ  ِهِ  َعن   َوالَ  َعن ه ، َأِجد  رَجَ  َوَقد  . َغري  َبَة، َأيب  اب ن   َأخ   َشي  

يَة، بِث  ل ثِ  ِفيهِ  َحَكمَ  أَنَّه   ع َمرَ  َعن   رَجَ  ال َعزِيِز، َعب دِ  ب ن   َوع َمر   ع ث َماَن، ب ن   َأاَبن   وََكَذا الدِ   َعن   أَي ضاا َوَأخ 
، ، َعن   وَِكيع  َا أَم َسكَ  إَذا: قَالَ  ال َمر أََة، يَ ع ِقر   الرَّج لِ  يف : َزي د   َعن   قَ َتاَدَة، َعن   َشي خ   اآلَخرِ  َعن   َأَحد مه 
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صححه  ،فيجعل سبيل اجلماع والغائط واحداا أي قوله: وهو رفع ما بني مدخل ذكر ودبر 
قال . (3)فيجعل سبيل اجلماع والبول واحداا  ذكر وبول :وقيل .(2)املصنف يف أصل الروضة

ألن االستمتاع حببل لكل  ؛إن الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية :املتويل
فعلى هذا لو  ،وألن كل واحد منهما مينع إمساك اخلارج من أحد السبيلني ؛واحد منهما

وغريه أوجب يف رفع ما بني خمرج البول  :قال يف الكفاية. (4)أزال احلاجزين لزمه ديتان
  ثيباا  ،أو بغريه ،وال فرق يف الدية بني أن حيصل اإلفضاء ابلذكر ،واحليض احلكومة فقط

فإن اندمل  ،وحمل ذلك إذا مل يندمل ،أو غريه مكرهاا  ،كان أو غريه  زوجاا  ،أو بكراا  ،كانت
ولو  ،جيب الدية كاجلائفة :وقيل ،ءووجوب حكومة إذا بقي شي ،فاألصح سقوط الدية

قال يف . (5)وحكومة على األصح ،وجبت الدية ،حصل مع اإلفضاء اسرتسال البول
مل يستمسك الغائط وهو األصح  ،إذا وقياسه إجياب احلكومة على األول أيضاا  :التحرير

وجيب به مهر املثل على  ،املتضمن لإلفضاء ءويستقر املهر على الزوج ابلوط. (6)انتهى
 .(7)وكذا على الزاين إن كانت مكرهة وعليه احلد ،الواطئ بشبهة

ملا فيه من  ؛وال يلزمها التمكني ،أي وطئها قوله: فإن مل ميكن وطء ابإلفضاء فليس للزوج
  (8)[اخليار]فللزوج  ،إن كان سببه ضيق املنفذ حبيث خيالف العادة :مث قال الغزايل ،الضرر



، يَة   مي  ِسك   ملَ   َوِإن   فَالث ُّل ث   ضعفه العزيز عبد بن عمر وأثر((. ِلأَلص لِ  م َواِفق   َوَهَذا: ق  ل ت. فَالدِ 
 .(7/331) الغليل إرواء يف األلباين

 (.8/518(، النجم الوهاج )10/406(، العزيز شرح الوجيز )12/294احلاوي ) (1)
 (.10/405العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/518(، النجم الوهاج )11/558(، البيان )12/293احلاوي ) (3)
 (.16/172(، كفاية النبيه )10/405العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.16/172كفاية النبيه )  (5)
 (.3/90حترير الفتاوى ) (6)
 (.9/303الروضة ) (7)
 يف )ب(: خيار. (8)
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 .(1)فلها اخليار كما يف اجلب ،ن كان سببه كرب آلته حبيث خيالف العادةإو  ،الفسخ كالرتق
 .(2)والذي قاله األصحاب إنه ال فسخ بذلك مطلقاا 

أي يلزمه  البكارة بغري ذكر فارشهاأ[ فأزال /329قوله: ومن ال يستحق افتضاضها ]
وأرش  فمهر مثل ثيباا كظنها زوجته أو مكرهة   أو يذكر بشبهةوهو احلكومة  ،أرش البكارة

إلزالة  ؛واألرش ،ألن املهر جيب لالستمتاع ؛ي وال يندرج أرش البكارة يف املهرالبكارة أ
أرش البكارة يف دية فاألصح دخول  ،فلو أفضاها مع االقتصاص ،ومها جهتان ،تلك اجللدة

 .(3)لإلتالف فيدخل أقلها يف أكثرمها ؛ألن الدية واألرش جيبان ؛اإلفضاء
 :وقال اإلمام البلقيين. (4)فقد وفينا حق البكارة ،أي مهر مثلها بكراا  مهر بكر :قوله: وقيل

ومهر بكر  ،كما هو املنصوص  ،وأرش بكارة يف املكرهة ،املذهب املعتمد أنه جيب مهر بكر
ويستثىن  :قال .لذلك منزلة وطء البكر يف النكاح الصحيح تنزيالا  ،فقط يف صورة الشبهة
ومقتضى كالم  :قال .وأنه ال خالف أن الواجب فيه مهر بكر ،شبهة النكاح الفاسد

أما األمة  ،واإلكراه وهو صحيح يف احلرة ،املصنف أن ال جيب شيء عند انتفاء الشبهة
 .(5)صبغكما ذكروه يف ال، قلنا تفرد عن املهرجب األرش إذا في

يعين إذا أزال الزوج  أن أزال بغري ذكر فأرش :وقيل .قوله: ومستحقة ال شيء عليه
 ،ألنه حقه ؛وإن أزال بغريها فاألصح ال شيء عليه ،فقد استوىف حقه ،البكارة آبلة اجلماع

 .(7)عن الطريق املستحق له لعدوله ؛يلزمه األرش :وقيل .(6)وإن أخطأ يف طريقة


 (.6/353الوسيط ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.624)ص 
 (.6/310(، بداية احملتاج )8/520(، النجم الوهاج )10/407العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/310(، بداية احملتاج )8/520النجم الوهاج ) (4)
 (.6/91انظر: حترير الفتاوى ) (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 10/407(، العزيز شرح الوجيز )407احملرر ص ) (6)

 (.629حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص ) والديت،
 (.6/310(، بداية احملتاج )8/520(، النجم الوهاج )10/407العزيز شرح الوجيز ) (7)
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فإذا   ،(1)[اخلطرة]ألهنما من املنافع  ؛قوله: ويف البطش دية وكذا املشي ونقصهما حكومة
ولو ضرب صلبه  ،ولو ضرب أصبعه فشلت لزمه دية أصبع ،ضرب يديه فشلتا فعليه الدية

فإن اجنرب وعاد مشيه كما   ،وال تؤخذ حىت تندمل ،ورجله سليمة وجبت الدية ،فبطل مشيه
أو  ،أبن احتاج إىل عصى ،وكذا إن نقص مشيه ،وجيب احلكومة إن بقي أثر ،كان فال دية

 ،فحكى القاضي أبو الطيب ،أما لو أقرن بذلك شلل الرجلني ،(2)اا دصار ميشي حمدو 
واقتصر  ،وحكومة للصلب ،جتب دية للشلل :وقال البندنيجي. (3)واملاوردي أنه جيب ديتان

جتب  ،ونقل ابن الصباغ أنه لو كسر صلبه فشل ذكره ،(4)الرافعي حكايته عن املتويل
ويف هذا تصريح أبن جمرد الكسر ال يوجب  :قال .ودية لشلل الذكر ،حكومة  للكسر

 .(5)أو اجلماع كما سبق ،أو املاء ،وإمنا جتب الدية إذا فات به املشي ،الدية
  (6)ألن كل واحد منهما ؛أو ومنيه فديتان هيه ومجاعه: ولو كسر صلبه فذهب مشقول

ألن الصلب حمل  ؛دية :وقيل .(7)فكذلك عند االجتماع ،مضمون ابلدية عند االنفراد
 .(8)واحتاد احملل يقتضي احتاد الدية ،ومنه يبتدئ املشي ،املين
ما إذا كانت الرجل سليمة  ،حمل ما ذكره من وجوب الدية يف فوات املشي أو اجلماع: تنبيه

وحكومة لكسر  ،فإن شلت الرجالن أو الذكر وجب يف كل منفعة دية اتمة ،والذكر سليماا 
 .(9)قاله اإلمام البلقيين ،وهو املنصوص فيهما ،الظهر



 يف )ب(: اخلطرية. (1)
 (.10/409(، العزيز شرح الوجيز )11/545(، البيان )6/353الوسيط ) (2)
 (.12/288احلاوي ) (3)
 (.10/396العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.3/92حترير الفتاوى ) (5)
 ب[-398] (6)
(، تتمة التدريب 10/410(، العزيز شرح الوجيز )407(، احملرر ص )12/288احلاوي ) (7)

(4/113.) 
 (.8/522(، النجم الوهاج )4/113(، تتمة التدريب )10/410العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.3/92انظر: حترير الفتاوى ) (9)
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يعين إذا سرت  قوله: فرع أزال أطرافا ولطائف تقتضي دايت فمات سراية فدية
ومل  ،فإن اندملت ،ويسقط بدل األطراف ،النفسفالواجب دية  ،ومات منها ،اجلراحات

كان ينبغي أن   ،فمات سراية :وقوله، (1)وجيمع يف شخص ديت كثرية ،تسر وجبت مجيعها
 ،بعد اندمال بعض ،ليخرج ما إذا مات سراية من بعضها ؛(2)كما يف احملرر  ،منها :يقول

وكذا لو مات من سراية بعضها قبل اندمال  ،فإنه ال يدخل املندمل يف دية النفس قطعاا 
فمات من سراية  ،وجائفة ،أو قدمه ،يف كفه خفيفاا  ا لو جرحه جرحاا مك،شيء منها 

مل يدخل أرشه يف دية  ،قبل اندمال ذلك اجلرح الذي ال مدخل له يف السراية ،اجلائفة
 :وقال ،قاله البلقيين ،فمات منها (5)وأصلها ،(4)والروضة ،(3)كما اقتضاه قول احملرر،النفس

 .(6)النص يقتضي االندراج يف الثانية إن
منه ما يقتضي   (7)[أزال]يعين إذا قوله: وكذا لو حزه اجلاين قبل االندمال يف األصح 

فاملنصوص أنه ال جتب إال دية  ،مث عاد اجلاين فحز رقبته قبل اندمال اجلراحات ،ديت
جيب  :وقيل. (8)فيدخل فيها كما لو سرت ،األطرافل ذألهنا وجبت قبل استقرار ب ؛النفس



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.8/522(، النجم الوهاج )634ص )

 (.408احملرر ص ) (2)
 ت بان   كأطراف  كثرياا   ماالا  يقتضي واحد من جنايت تصدر وقد: ))(408ص ) احملرر يف قال (3)

 ((.النفس  دية إال جتب فال منها، عليه اجملين ميوت مث ت زال، ولطائف
 (.307-9/306الروضة ) (4)
 (.10/411العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/92انظر: حترير الفتاوى ) (6)
 يف )ب(: زال. (7)
(، العزيز شرح 408(، احملرر ص )6/354وهو ظاهر املذهب، واملنسوب إىل النص. الوسيط ) (8)

 (.9/307(، الروضة )10/411وجيز )ال
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 ،ومها نص ،قوالن (3)والشرح (2)واخلالف يف احملرر ،(1)مع دية النفس ،ديت األطراف
 ؛ودية النفس قطعاا  ،فإنه جيب دية األطراف ،عما بعده ،قبل االندمال :واحرتز بقوله. وخمرج

 .(4)الستقرار دية األطراف ابالندمال
 :فيه صوراتن واجلناايت خطأ أو عكسه فال تداخل يف األصح عمداا قوله: فإن حز 

 ،فاألصح أنه ال تداخل ،قبل االندمال مث حز رقبته عمداا  ،إذا قطع يد رجل خطأ :األوىل
وإن  ،فإن قتله أخذ نصف الدية من العاقلة لليد ،وليس له قطع يده ،فللويل قتله قصاصاا 
 ،ودية النفس مغلظة على اجلاين ،وجب نصف دية خمففة على العاقلة ،عفا عن القصاص

نبه عليه اإلمام  ،(8)وغريهم اخلالف قولني ،(7)والغزايل (6)واإلمام ،(5)وحكى القاضي حسني
فعلى عدم  ،مث حز رقبته خطأ قبل االندمال ،إذا قطع يده عمداا  :الثانية. (9)البلقيين



(، العزيز شرح الوجيز 6/354اإلمام. الوسيط ) واختاره اإلصطخري، قال وخرجه ابن سريج، وبه (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 9/307(، الروضة )10/411)

 (.634الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.408احملرر ص ) (2)
 (.10/411العزيز شرح الوجيز ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.635ص )
 املصدر السابق. (5)
 (.16/73هناية املطلب ) (6)
 (.10/411انظر: العزيز شرح الوجيز ) (7)
(، العزيز شرح 16/73خطأين. هناية املطلب ) أو عمدين كاان  لو كما  نيتداخال: والقول الثاين (8)

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 10/411الوجيز )
 (.636الدين بن مستعني  ص )

 (.3/93انظر: حترير الفتاوى ) (9)
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فله نصف دية  ،ودية خمففة وإن عفا عن القطع ،وهو األصح للويل قطع يده ،التداخل
 .(1)ودية النفس خمففة على العاقلة ،مغلظة من اجلاين

فعلى كل  ،يعين إذا كان احلاز غري من جىن تلك اجلنايت قوله: ولو حز غريه تعددت
 .(2)واحد منهما موجب ما جىن

إىل  :وقيل .وهي جزء نسبته إىل دية النفس ,جتب احلكومة فيما ال مقدر فيه: فصل
يعين أن احلكومة جزء من الدية  عضو اجلناية نسبة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته

وينظر كم نقصت اجلناية  ،لو كان عبداا  ،يعرف أبن تقوم اجملين عليه بصفاته اليت هو عليها
فيجب عشر  ،فالتفاوت العشر ،نايةوبتسعة بعد اجل ،فإن قوم بعشرة دون اجلناية ،من قيمته

ال للعضو  ،ألنه ملا كان التقومي للنفس ؛(3)وبه قطع اجلمهور ،دية النفس على املنصوص
 ،(5)كذا حكاه يف الروضة  ،(4)عشر دية العضو اجملين عليه :وقيل .اعترب النقص من ديتها

ونقله  ،وفيه أن اجلناية على الرأس يعترب نسبتها من املوضحة ،(6)وهو مأخوذ من املهذب
ومل يذكره الرافعي  ،هنا إن كانت يف اجلسد اعترب نسبتها من اجلائفةأو  ،(7)عنه يف الشرح

يشمل ما عرفت نسبته من  ،فيما ال مقدر فيه :وقوله. (8)ب[ قاله يف التحرير/329]
ونبه عليه املصنف عند  ،ابلنسبة من املقدربل يؤخذ  ،وهو ال  حيتاج إىل تقوميه ،مقدر



 (.6/312(، بداية احملتاج )9/307(، الروضة )408احملرر ص ) (1)
(، النجم الوهاج 9/307(، الروضة )10/411(، العزيز شرح الوجيز )408احملرر ص ) (2)

 (.6/312(، بداية احملتاج )8/523)
 (.7/441نقل ابن املنذر اإلمجاع عليه. اإلشراف ) (3)
 (.12/302قال املاوردي: وهو فاسد. احلاوي ) (4)
 (.9/308الروضة ) (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 10/350والتتمة. العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.640الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/350العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.3/95حترير الفتاوى ) (8)
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كما   ،جزء أي من الدية :وقوله. (1)ومراده هنا ما مل تعرف نسبته ،الكالم على الشجاج
لكن نص الشافعي على التقومي  ،ومقتضى كالم األصحاب التقومي ابلنقد ،(2)صرح به احملرر

وهو  ،ويكون احلكومة من جنس اإلبل ،ويف الروضة ،(3)حكاه اإلمام البلقيين ،ابإلبل
نقص  :وقول املنهاج ،(5)ن التقومي ال يستقر إال حبكم حاكموصرح املاوردي أب ،(4)جممل

 .(6)يقتضيه ،القاضي شيئاا 
رف له مقدر اشرتط أن ال يبلغ مقدرة فإن بلغته نقص القاضي طل (7)قوله: فإن كانت

فإن مل يبلغ احلكومة  ،يعين أن اجلناية إن كانت على عضو له أرش مقدر ابجتهاده شيئاا 
فحكومة األمنلة  ،ابالجتهاد (8)[شيئا منه]وإن بلغته نقص القاضي  ،وجبت بكماهلا ،أرشه

واجلناية على األصبع إذا أتت على  ،أو قلع ظفرها ينقص عن أرش األمنلة ،العليا جبرحها
 فاعترب هبا أخذاا  ،نعم للرأس مقدرات املوضحة أقلها ،ألصبعال تبلغ حكومتها أرش ا ،طوهلا

 .(9)قاله يف التحرير ،ابليقني
يعين إذا كانت اجلراحة على عضو قوله: أو ال تقدير برقبة كفخذ فإن ملن يبلغ دية نفس 

  ،والفخذ جاز أن يبلغ حكومتها دية عضو مقدر ،والكتف ،كالظهر  ،ليس له أرش مقدر
ويدخل فيما ال تقدير فيه ما هو  ،وإن يزاد عليها وإمنا ينقص عن دية النفس ،كاليد والرجل

فحكومة جرح الكف ال تبلغ دية  ،والشرط فيه أن ال يبلغ دية ذلك املقدر ،اتبع ملقدر



 (.5/330مغين احملتاج ) (1)
 (.408)احملرر ص  (2)
 (.3/96انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/308الروضة ) (4)
 (.12/302احلاوي ) (5)
 (.3/96حترير الفتاوى ) (6)
 أ[-399] (7)
 يف )ب(: منه شيئا. (8)
 (.3/96حترير الفتاوى ) (9)
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والنووي إنه  ،(1)كما قال الرافعي أنه األشبه  وجيوز أن تبلغ دية أصبع ،األصابع اخلمس
ال  :ونص عليه الشافعي فقال، (4)وتبعه يف الكفاية ،(3)اإلمام مقابله وصحح ،(2)األصح

إن له نصا آخر خبالفه لكنه  :وقال ،حكاه اإلمام البلقيين ،(5)تبلغ حبكومة كفه دية أصبع
وال  :حمتمل وقال يف التمثيل ملا ال تقدير فيه ابلفخذ أنه خمالف لنص الشافعي حيث قال

وهكذا إن كان  ،قيل ذلك :وقال .والسارق ،وهكذا يف الفخذتبلغ حبكومة الذراع أرش يد 
فلو  :قال .وال رجل اتمة ،القدم مل تبلغ قدر يد اتمة أو ،أو العضد أو الساق ،يف الذراع

 .(6)والكتف كان أصوب ،مثل ابلظهر
يقدر قاض  :وقيل .قوله: ويقوم بعد اندماله فإن مل يبق اعترب أقرب نقص إىل االندمال

ونقصان القيمة قد  ،أي إمنا يقوم اجملين عليه بعد اندمال اجلراحة ال غرم :وقيل .ابجتهاده
 ال: فقيل] ومل يتأثر القيمة ،ومل يبق نقص ،أو اجلمال فإن اندملت ،يكون لنقصان املنفعة

 شيئاا  احلاكم يقدر: قيل هذا فعلى شيء، وجوب من بد ال أنه واألصح التعزير، سوى جيب
 نقص يف تؤثر اليت األحوال من االندمال قبل ما إىل ينظر أنه واألصح ابجتهاده،

ومقتضى كالمه أنه لو مل يكن هناك نقص كالسن ، ويعترب أقرهبا إىل االندمال ،(8)[(7)القيمة
وليس كذلك بل يف السن يقوم وله سن زائدة اثنية فوق  ء،ة مل جيب شيأية املر وحل ،الزائدة



 (.10/349العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.9/308الروضة ) (2)
 (.16/432هناية املطلب ) (3)
 (.16/201كفاية النبيه )  (4)
 (.6/53األم ) (5)
 (.3/97انظر: حترير الفتاوى ) (6)
(، النجم الوهاج 10/351(، العزيز شرح الوجيز )6/337(، الوسيط )12/308احلاوي ) (7)

(8/526.) 
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (8)
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ألن الزائدة تسد  ؛ويظهر التفاوت ،مث تقوم مقلوع الزائدة ،وليس خلفها أصلية ،األسنان
 .(1)ويف حلية املرأة تقدر حلية عند كثري تتزين ابللحية ،وحتصل هبا نوع مجال ،الفرجة

وال تفرد  ،أي يف حمل اإليضاح قوله: واجلرح املقدر كموضحة يتبعه الشني حواليه
فلو تعدى  ،مل يكن فيه إال أرش موضحة ،ألنه ال استوعب ابإليضاح مجيع الرأس ؛حبكومة

ورجح  ،(3)وأصلها ،(2)ففي استيعابه وجهان بال ترجيح يف الروضة ،شني املوضحة إىل القفا
 .(4)اإلمام البلقيين أنه ال يستتبعه

وإزالة  ،وحكومة الشني ،لو أوضح جبينه وأزال حاجبه فعليه األكثر من أرش املوضحة فرع:
 .(6)وحكاه اإلمام البلقيين عن نص البويطي ،(5)روضة عن املتويلحكاه يف أصل ال ،احلاجب

هل  ،يعين إذا حصل شني حول ما ال يتقدر قوله: وما ال يتقدر يفرد حبكومة يف األصح
 :قال ابن النقيب .وهو املنصوص ،أصحهما األول ،يفرد حبكومة أم جيب األكثر وجهان

 مث تقوم جرحياا  ،وهي حكومة اجلرح ،فيجب التفاوت ،بال شني مث جرحياا  ،فيقوم سليماا 
 ،الشني حكومة وهذه ،بشني وجرحياا  ،شني بال جرحياا  قيمته بني التفاوت فيجب] ،بشني

 ،ولعله ال خيتلف مع ما تقدم ،وجيب ما بينهما (7)[بشني جرحياا  مث سليماا  يقوم أن وينبغي
فيجب  ،نعم يظهر فائدته لو عفى عن أخذ احلكومتني ،فال فائدة إذا يف قولنا تفرد حبكومة



 (. 8/526(، النجم الوهاج )10/351(، العزيز شرح الوجيز )408احملرر ص ) (1)
 (.9/311الروضة ) (2)
 (.10/354العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.3/97انظر: حترير الفتاوى ) (4)
 (.10/354العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.3/97انظر: حترير الفتاوى ) (6)
 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (7)
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فرض املصنف اخلالف يف  :وذكره الزركشي وقال، (1)انتهى هذا ما ظهر يل حبثاا  ،خرةاآل
 .(2)هو يف أنه هل يستتبع الشني أم الوإمنا  ،أفراد احلكومة

 ،واملكاتب ،واملدبر ،أي ابلغة ما بلغت يستوي يف ذلك القن قوله: ويف نفس الرقيق قيمته
 .(3)وأم الولد

 مقدراا  يعين إذا كانت اجلناية ال توجب بدالا  قوله: ويف غريه ما نقص إن مل يتقدر يف احلر
وقال اإلمام . (4)قاله يف الروضة ،فواجبها يف العبد ما نقص من القمية بال خالف ،يف احلر
 ،أو بطنه إن قلنا يف احلر جتب احلكومة التقومية ،أو جبهته ،اجلرح يف رأس العبد :البلقيين

وان قلنا  ،فكذا يف العبد ،وال جائفة يف البطن ،ويعترب أن ال تبلغ أرش موضحة يف الرأس
جتب النسبة  (5)فكذلك ،أو جائفة ،الواجب النسبة إن عرف قدر ذلك من موضحة هناك

 .(6)وال تطلق فيه ضمان ما نقص ،يف العبد
فاألظهر أن الواجب  ،يف احلر أي وإن كانت مما يوجب مقدراا  بته من قيمتهقوله: وإال فنس

ففي اليد نصف  ،كنسبة الواجب يف احلر إىل الدية  ،نسبته إىل القيمة ،فيها جزء من القيمة
جيب فيه من العبد  ،فكل شيء وجبت فيه الدية من احلر ،وإن نقص ثلثي قيمته ،القيمة
من العبد مثل ذلك جيب فيه  ،جبزء مقدر من الدية ،وكل شيء مضمون من احلر ،القيمة

 .(7)اجلزء من قيمته



 (.3/98نقله عنه ابن زرعة يف حترير الفتاوى ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.648ص )
 (.6/316(، بداية احملتاج )8/527(، النجم الوهاج )409(، احملرر ص )12/302احلاوي ) (3)
 (.9/312الروضة ) (4)
 ب[-399] (5)
 (.4/115تتمة التدريب ) (6)
 (.5/334(، مغين احملتاج )6/317(، بداية احملتاج )8/528(، النجم الوهاج )409احملرر ص ) (7)
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ألنه  ؛يف احلر أم ال سواء كان مما يوجب مقدراا  ،أي من قيمته ما نقص :قوله: ويف قول
كما إذا كانت قيمة   ،وقد تعرض للعبد ما ال يتصور يف احلر :قال اإلمام. (1)مملوك كالبهيمة

فلو قطع آخر  ،قاطه مخسمائةتفعلى ال ،فقطعت يده فعادت قيمته إىل ستمائة ،العبد ألفاا 
وحمل هذا عند البغوي إذا قطع الثاين بعد  .(2)وبدل احلر ال ينقص ،يده فعليه ثالث مائة

بعد حىت ألن اجلناية األوىل ما استقرت  ؛وإال لزم الثاين مائتان ومخسون ،اندمال األول
 .(3)فكأنه انتقص نصف القيمة ،وقد أوجبنا هبا نصف القيمة ،يسقط النقصان

 ،أي كما جيب فيها من احلر ديتان قوله: ولو قطع ذكره وأنثياه ففي األظهر قيمتان
فال  ،وجعله بعضهم خمرجاا  ،وأنكره بعضهم ،ذكر يف الغصب أنه قدمي (4)ما نقص :والثاين

 ،أي إذا مل ينقص القيمة بقطع الذكر فإن مل ينقص فال شيء .(5)حيسن التعبري ابألظهر
 ،جتب حكومة يقدرها احلاكم ابالجتهاد :وقيل .أو زادت فاألصح ال جيب شيء ،واألنثيني

وال  ،ومل يبق شني ،أ[ فيما إذا اندملت اجلراحة/330كالوجهني ]  ،أو يعترب مبا قبل االندمال
 .وهللا أعلم ،(6)ومنهم من قطع ابألول ،أثر
 

 ابب موجبات الدية والعاقلة والكفارة.



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 409احملرر ص ) (1)
 (.8/528(، النجم الوهاج )649الدين بن مستعني  ص )

 (.16/443اية املطلب )هن (2)
 (.9/312(، الروضة )10/413(، العزيز شرح الوجيز )7/173التهذيب ) (3)
 (.9/312(، الروضة )409(، احملرر ص )7/172التهذيب ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.3/100(، حترير الفتاوى )655ص )
 (.5/334(، مغين احملتاج )6/317(، بداية احملتاج )8/529(، النجم الوهاج )409احملرر ص ) (6)
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وكان ينبغي أن  ،غري ما سبق ،موجبات الدية وما ال جيب فيه :أي كفارة القتل ومراده
 .(1)اولو وصل فصلها هب ،وأما الغرة فيمكن إدراجها يف العاقلة ،وجناية العبد :يقول

فمات فدية مغلظة على قوله: صاح على صيب ال مييز على طرف سطح فوقع بذلك 
 ،وما دوهنا حيصل اترة مبباشرة اإلهالك ،اعلم أن هالك النفس قصاص :ويف قول .العاقلة

 ،فإذا صاح على صيب غري مميز على طرف سطح ،واملقصود بيان الثاين ،واترة ابلتسبب إليه
ألن الصيب يتأثر ابلصيحة  ؛(2)وجبت الدية قطعاا  ،فارتعد وسقط ومات منه ،أو هنر ،أو بئر

 ؛وإمنا غلظت الدية ،أو ال ،أو كان يف ملك الصائح ،سواء واجهه ابلصيحة أو ال ،الشديدة
وجوهبا مغلظة على  ،إذا آل األمر إىل الدية ،وقياس من أوجب القصاص ،ألنه شبه عمد

 .ى األصحوال قصاص عل ،(4)قاله الزركشي ،وصرح به البندنيجي ،(3)قاله الرافعي ،اجلاين
إن ثبت  ،مل يثبت العراقيون فيه خالفاا  :وقال اإلمام البلقيين .(5)األظهر قاله يف الروضة :وقيل

 .(7)(6)وجهان
وقال اإلمام  ،(9)وأصلها (8)تبع فيه الروضة ،تقييد املصنف الصيب بكونه غري مميز: تنبيه

 :قال يف التحرير .(10)مل يعترب الشافعي وال أحد من أصحابه عدم التمييز يف ذلك :البلقيين



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.656ص )

 (.8/531)(، النجم الوهاج 409(، احملرر ص )11/451(، البيان )12/318احلاوي ) (2)
 (.10/416العزيز شرح الوجيز ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.657ص )
 (.9/313الروضة ) (5)
 (.16/446كاإلمام اجلويين. هناية املطلب )  (6)
 (.3/102انظر: حترير الفتاوى ) (7)
 (.9/313الروضة ) (8)
 (.10/416العزيز شرح الوجيز ) (9)
 (.3/102(، حترير الفتاوى )4/115انظر: تتمة التدريب ) (10)
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 .من نفي التمييز أراد به التمييز الكامل الذي حيصل مع البلوغ واملراهقة ال أصل التمييز
قد يتخيل أن املوت قيد وليس كذلك فلو ذهبت بذلك مشي رجليه أو  :وقال البلقيين

هو مضمون كما نص عليه يف األم فقال ضمن ما أصابه بطش يديه أو ضوء عينيه ف
وهي أحسن  ،(2)فمات منه :وعبارة الروضة ،ابلفاء يقتضي الفورية ،فمات :وقوله .(1)انتهى

 .(3)قاله الزركشي ،كما لو مات عقبه،مث مات منه ضمن  ،فإنه لو بقي مدة متأملاا 
يعين إذا كان  يف األصحقوله: ولو كان أبرض أو صاح على ابلغ بطرف سطح فال دية 

واألصح أنه  ،فقيل هو كالسقوط من سطح ،فمات من الصيحة ،الصيب على وجه األرض
فسقط  ،ولو صاح على ابلغ على طرف سطح وحنوه ،ألن املوت يف غاية البعد ؛ال ضمان

. (4)ألن الغالب من حاله عدم التأثري ابلصيحة ؛واألصح ال ضمان ،فال قصاص ،ومات
وهو البالغ كذلك  أن القصاص ال جيب قطعاا  ،ظاهر نصه اخلالف يف الدية :وقال الزركشي
ي طرد اخلالف ضتوعبارة الروضة تق ،(6)فيه وكالم اإلمام يقتضي خالفاا  ،(5)على املشهور

يف  وأن يكون متماسكاا  ،وال بد يف البالغ أن يكون عاقالا  :قال البلقيين. (7)السابق يف الصيب
وقيد  ،ألن الشافعي نص عليه يف البالغ ؛ن يقول على النصأغي وكان ينب :قال .وقوفه

 .(8)ففهم من عدم الضمان فيما إذا كان على األرض ،الصيب بكونه على طرف سطح



 (.3/102انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.9/313الروضة ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.659ص )
(، النجم الوهاج 409(، احملرر ص )10/416(، العزيز شرح الوجيز )12/318احلاوي ) (4)

(8/532.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.661ص )
 (.16/448هناية املطلب ) (6)
 (.9/313الروضة ) (7)
 (.3/102(، حترير الفتاوى )4/118انظر: تتمة التدريب ) (8)
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فاألصح املنصوص أنه  وإن كان ابلغاا  ،لو صاح على صغري فزال عقله وجب الضمان فرع:
 .(2)(1)ال ضمان

وحمله يف  ،أي بل هو أوىل منه يف إجياب الضمان كصياحأي سله  قوله: وشهر سالح
واتبع  ،أي فإنه ال يتأثر بذلك غالباا  كبالغ  متيقظومراهق  ،(3)البصري الذي يراه ال مطلقاا 

 ،وظاهر كالم الشافعي واجلمهور أن الصيب يضمن ،يف ذلك اإلمام ،(5)والنووي ،(4)الرافعي
 ،واجملنون واملعتوه :وقال يف الروضة. (6)قاله الزركشي ،ألنه مل يكمل عقله ؛ولو كان مراهقاا 

 .(7)كالصيب الذي ال مييز  ،والنائم واملرأة الضعيفة العقل ،والذي يعرتيه الوساوس
فدية وسقط  ،أي وهو على طرف سطح قوله: ولو صاح على صيد فاضطرب صيب

إن كان الصائح على الصيد  :وقيل .فهو خطأ ،ألنه ال يتأثر هبا غالباا  ؛خمففة على العاقلة
والظاهر أن ذكر  :قال الزركشي. (8)واألصح أنه ال فرق ،وإال فال ،أو يف احلرم ضمن ،حمرماا 

وقوله  ،كان احلكم كذلك  ،فوقع الصيب حني صياحه ،فلو صاح على شخص ،الصيد مثال
 .(9)يقتضي أنه إن مل يضطرب ال  يضمنفاضطرب 

أي ابلغرة  ضمن اجلنني أي فزعاا  بسوء فأجهضتقوله: ولو طلب سلطان من ذكرت 
وعبد الرمحن بن  ،وعثمان ،ووافقه عمر ،قضى بذلك علي رضي هللا عنه ،على العاقلة



 أ[-400] (1)
 (.9/314الروضة ) (2)
 (.6/319(، بداية احملتاج )8/532(، النجم الوهاج )409احملرر ص ) (3)
 (.10/416العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/314الروضة ) (5)
لطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق ا (6)

 (.662ص )
 (.9/314الروضة ) (7)
 (. 10/413(، العزيز شرح الوجيز )11/451(، البيان )12/318احلاوي ) (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (9)

 (.662ص )
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وقيده  ،وعلله يف األم أبن املرأة تسقط من الفرع :قال الزركشي. (2)ومل خيالفوا ،(1)عوف
ويف  ،فال ضمان ،ن غري مرهوبفإن كا ،الدارمي يف االستذكار مبا إذا كان السلطان مرهوابا 

 عما لو ماتت فزعاا  ،أجهضت :واحرتز بقوله. (3)وتعليل الشافعي ما يرشد إليه ،قضية عمر
ولعل املصنف إمنا قيد بذكر  :قال .ألن مثله ال يفضي إىل املوت ؛فال ضمان ،ابلطلب

ال يتقيد ذلك  :قال اإلمام البلقيين. (4)من ابب أوىل جوزاا  ،للتنبيه على التضمني ؛السوء
وال يتقيد أبن يذكر  ،فأجهضت ضمن أيضاا  ،عندها ففزعت بل لو طلب رجالا  ،بطلبها



 رضي هللا عنهم. (1)
 العباس أبو ثنا الفضل بن موسى بن حممد( أخربان: )) )10/156 الكربى السنن يف البيهقي قال (2)

 جيوز كان  وقد. هللا حدود من الحد   أدب التعزير: قال الشافعي أنبأ سليمان بن الربيع أنبأ االصم
 منها فيها، يضرب فلم حدود، غري كانت   هللا رسول عهد على فعلت قد أموراا  يرى أن إال تركه

 رضى اخلطاب بن عمر بعث: وقيل: قال. فعفا قط حبد يؤت ومل ذلك، وغري هللا سبيل يف الغلول
 له فقال. مؤدب أنت: قائل له فقال فاستشار، فأسقطت، عنها بلغه شيء يف امرأة إىل عنه هللا

 ال أن عليك عزمت: قال. الدية عليك. غش فقد جيتهد مل وإن أخطأ، فقد اجتهد كان  إن: علي
 أفزعه من ابب (9/458) مصنفه يف الرزاق عبد وروى((. قومك على تضرهبا حىت جتلس

 .حنوه( 18010)  السلطان
 - َعن ه   اّللَّ   َرِضيَ  - عمر عند ذكرت امرأة أن: )روي ما: (: ))دليلنا11/453وقال العمراين يف البيان )

 فضرهبا فزعت، إذ الطريق يف هي فبينما!  ولعمر؟ هلا ما ويلها، ي: فقالت إليها، فبعث بسوء،
 رسول أصحاب - َعن ه   اّللَّ   َرِضيَ  - عمر فاستشار مات، مث صيحتني، فصاح ولداا، فألقت الطلق،

 وال أنت إمنا عليك، شيء ال: عوف بن الرمحن وعبد عثمان، له فقال ،- َعن  ه م   اّللَّ   َرِضيَ   هللا
 فقد.. اجتهدا إن: علي له فقال تقول؟ ما: له فقال ،- َعن ه   اّللَّ   َرِضيَ  - علي وصمت. ومؤدب
 - عمر له فقال فألقت، أفزعتها، أنت ألنك عليك؛ ديته إن غشاك، فقد.. جيتهدا مل وإن أخطآ،

 ينكر ومل. عمر قوم: يعين( . قومك على تقسمها حىت برحت ال عليك أقسمت: - َعن ه   اّللَّ   َرِضيَ 
 ((..إمجاعاا  ذلك وصار قوله، إىل رجعا أهنما: على فدل ذلك الرمحن وعبد عثمان

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)
 (.664ص )

 (.8/533النجم الوهاج ) (4)
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ولو ماتت من  ،نص عليه فيهما ،بل جمرد طلب السلطان كاف يف الضمان ،بسوء
فأجهضت  ،ولو كذب رجل فأمرها على لسان السلطان ابحلضور ،اإلجهاض ضمنها أيضاا 

 ،فهو كالسلطان ،و هدد غري السلطان احلامل فأجهضتول ،فالضمان على عاقلة الرجل
وهدده ومات فال  ،أو بعث اإلمام إىل رجل ذكر بسوء ،ولو ماتت احلامل املبعوث إليها

ذكر اجلوهري اإلجهاض  :وقال الزركشي. (1)ألنه ال يقتضي املوت ؛ضمان على الصحيح
 .(3)(2)ويف غريها ،وإن اإلسقاط يستعمل فيها ،ناقة وحدهايف ال

أي سواء كان يقدر على االنتقال  يف مسبعة فأكله سبع فال ضمان قوله: ولو وضع صبياا 
ومل يوجد منه ما يلجئ  ،ألن الوضع ليس إبهالك ؛أو ال على األصح ،عن موضع اهلالك

 .(5)أرض مسبعة ابلفتح ذات سباع :قال اجلوهري .(4)السبع إليه
فإن كان املوضوع  ،يف العرف ألن ذلك يعد إهالكاا  ؛إن مل ميكنه انتقال ضمن :قوله: وقيل

ال  ،ويشبه أن يقال احلكم منوط ابلقوة والضعف :قال الرافعي. (6)فال ضمان قطعاا  ابلغاا 
وصحح  ،والتقييد ابلصيب ال معىن له ،وهو متعني :ينيقال اإلمام البلق. (7)ابلصغر والكرب



 (.3/104انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 ابإلبل، ختصيصه واملعروف اآلدميات، من املصنف واستعمله متامه، قبل الولد إلقاء: اإلجهاض (2)

: النعجة وأسقطت الرمكة، وأزلقت الناقة، أجهضت: يقال: عبيد أبو وقال .وغريه سيدة ابن قاله
 وذكر وحدها، الناقة يف اإلجهاض ذكر فإنه اجلوهري؛ كالم  ظاهر وهو متامه، قبل ولدها ألقت إذا
 (.8/534النجم الوهاج ) (،3/899غريها الصحاح ) ويف فيها يستعمل اإلسقاط أن

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)
 (.665ص )

(، بداية احملتاج 8/534(، النجم الوهاج )10/416(، العزيز شرح الوجيز )6/356الوسيط ) (4)
(6/321.) 

 (.3/1227الصحاح ) (5)
 (.6/321(، بداية احملتاج )8/534(، النجم الوهاج )409احملرر ص ) (6)
 (.10/419العزيز شرح الوجيز ) (7)
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 ،وهو فيها ،السبع رتبةيتناول  ،يف مسبعة :وقوله. (1)فيما إذا مل ميكنه التخلص وجوب الدية
فلو كان  ،وحمل عدم الضمان يف احلر ،أو الدية عند امتناعه ،وحكمها وجوب القصاص

 .(2)إن استمرت إىل االفرتاس ابلتكشف وحنوه ،ضمنه ابليد عبداا 
ألنه  ؛منه فرمى نفسه مباء أو نر أو من سطح فال ضمان قوله: ولو تبع بسيف هارابا 

 .(3)واملباشرة مقدمة على السبب ،ابشر إهالك نفسه قصداا 
واملتبع  ،ألن الواقع مل يقصد إهالك نفسه ؛لعمي أو ظلمة ضمن قوله: فلو وقع جاهالا 

أو  فلو كان صبياا  ،عاقالا  وهذا إذا كان املطلوب ابلغاا  ،إجلائه إىل اهلرب املفضي إىل اهلالك
 .(4)وإال فال ،أو خطأ إن قلنا خطأ ضمن ،جمنوان بىن على أن عمدمها عمد

ألنه  ؛(5)هو املنصوص ب[ وكذا لو اخنسف به سقف يف هربه يف األصح/330قوله: ]
ووجه مقابله جهل  ،اجملهولة بئرفأشبه ال ،أجلأه إىل املهلك من غري شعور من املطلوب به

 ،فاخنسف به لثقله ،ولو ألقى نفسه على السقف ،(6)فأشبه افرتاس السبع ،الطالب ابملهلك
ألن فعل اجلاين  ؛أي فال ضمان قطعاا  :قال الزركشي. فهو كما لو ألقى نفسه يف ماء أو انر



 (.3/104انظر: حترير الفتاوى ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.667ص )
(، بداية 8/535(، النجم الوهاج )409(، احملرر ص )11/453(، البيان )12/319احلاوي ) (3)

 (.6/321احملتاج )
(، بداية احملتاج 8/535(، النجم الوهاج )10/419(، العزيز شرح الوجيز )409احملرر ص ) (4)

(6/321.) 
 (.6/82األم ) (5)
 (.6/321(، بداية احملتاج )8/535(، النجم الوهاج )10/420العزيز شرح الوجيز ) (6)
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ضي يقت (1)كالم غري املصنف  :وقال .وصرح به اجلاجرمي ،ال يفضي إىل اهلالك غالباا 
 .(2)فإن مل يكن ضمن قطعاا  ،مبا إذا كان له ممر سواه ،ختصيص اخلالف

ألنه غرق  ؛أي على الصحيح يب إىل سباح ليعلمه فغرق وجبت ديتهقوله: ولو سلم ص
ال  :وقيل .(3)فهلك ،كما لو ضرب املعلم الصيب للتأديب  ،والدية دية شبه العمد ،إبمهاله

وجيرين فيما لو كان الويل هو الذي يعلمه السباحة  ،(4)جيب كما لو وضعه يف مسبعة
فلو رفع يده من حتته  ،فغرق وحمل وجوب الدية ما إذا مل يقع من السابح تقصري ،بنفسه
ليغسله ال  ؛ولو أدخله الويل املاء ،(5)قاله اإلمام البلقيين ،وجب القصاص ،فغرق عمداا 

 .(6)قاله يف التتمة ،أو قطع يده من آكلة فمات ،فهو كما لو حثيه ،ليعلمه
ألنه مستقل فال تغرت  ؛البالغ من السابح ال جيب ديتهفهم من كالمه أنه إذا غرق : فرع

 أنه إن خاض معه اعتماداا  (9)ويف الوسيط (8)والبغوي (7)وصرح به العراقيون ،بقول السابح
ومحل اإلمام البلقيين عدم الضمان على ما إذا مل  ،على يده فأمهله احتمل أن جيب الضمان



 ب[-400] (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.672ص )
(، النجم الوهاج 9/316(، الروضة )10/421(، العزيز شرح الوجيز )7/38التهذيب ) (3)

(8/536.) 
 (.10/421وهو حمكي يف التتمة، وذكره اإلمام احتماالا، قاله الرافعي. العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.4/120تتمة التدريب ) (5)
 (9/316(، الروضة )10/421العزيز شرح الوجيز ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/316الروضة ) (7)

 (.3/106(، حترير الفتاوى )674مستعني  ص )الدين بن 
 (.7/38التهذيب ) (8)
 (.6/357الوسيط ) (9)
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وضع املغرق عمدا فغرق البالغ فعليه الدية بل يقصر السابح أما إذا رفع يده من حتته يف امل
 .(1)القصاص ألنه هو الذي أغرقه

أو يف شارع  ،بغري إذنه ،أي أبن حفرها يف ملك غريه من حبفر بئر عدوان قوله: ويضمن
أو  ،فالدية على العاقلة ،حراا  مث إن كان اهلالك فيها آدمياا  ،ويولد اهلالك منه ،لتعديه ؛ضيق
بني  ،وقضية كالم املصنف أنه ال فرق يف تضمني احلافر ،فالغرم يف ماله ،أو دابة ،عبداا 

وهذا إذا مل يؤخذ  ،(2)ونقله يف الوسيط عن إطالق األصحاب ،الرتدي فيها ابلليل أو النهار
 ،واحلفر كاإلمساك مع القتل ،فالضمان يتعلق ابملردي ،فلو ردى فيها إنسان غريه ،مباشرة

أبن بقيت فيها  ،فلو تردت هبيمة ومل تتأثر ابلصدم ،رتدي لإلهالكإذا جترد ال وحمله أيضاا 
كما لو جاء سبع فافرتسها من   ،فال ضمان على احلافر أو عطشاا  ،مث ماتت جوعاا  ،أيماا 
جمرور على  ،عدوان :وقوله ،(3)عن فتاوى البغوي نقله الرافعي يف آخر ابب العاقلة ،البئر

 .(4)قاله الزركشي ،ولو نصب على احلال جلاز ،الصفة للحفر
فلو وقع  ،ويف املوات ال عدوان فيه ،يعين أن احلفر يف ملك نفسه قوله: ال يف ملكه وموات

)البئر جبار واملعدن ): قوله  ،وعليه محل ،(5)ألنه غري متعد ؛ومات مل يضمن ،هبا إنسان
 .(7)واملعدن إذا هلك كان هدراا  ،معناه أن األجري يف حفر البئر :وقيل .(6)(جبار(

ألنه ملجأ إىل ذلك  ؛فسقط فاألظهر ضمانه ودعا رجالا  بئراا  (1)قوله: ولو حفر بدهليزه
 ،وهو مقيد مبا إذا مل يعرفه البئر ،وأطلق املصنف الضمان ،فأشبه االجلاء احلبسي ،عرفاا 



 (.4/120تتمة التدريب ) (1)
 (.6/358الوسيط ) (2)
 (.10/495العزيز شرح الوجيز ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.677ص )
 (.8/538(، النجم الوهاج )10/422(، العزيز شرح الوجيز )6/359الوسيط ) (5)
(، كتاب احلدود، ابب جرح العجماء، واملعدن، والبئر جبار، حديث 3/1334أخرجه مسلم ) (6)

 اخلمس((. الركاز ويف جبار، واملعدن جبار، والبئر جبار، جرحها (، بلفظ: ))العجماء1710رقم )
 (.8/538النجم الوهاج ) (7)
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أو   ،أما إذا عرفه ،ولكن رأس البئر مغطى ،أو غري مظلم ،أو املوضع مظلم ،والداخل أعمى
وتعبريه  ،أو دخل بغري إذنه فهلك فال ضمان ،زوالداخل متمكن من التحر  ،كانت مكشوفة

فسقط ضمنه  ،غري مميز اإلمام البلقيين لو أدخل صبياا  :لكن قال ،(2)ابلرجل خيرج الصيب
 .(3)بل جيب القصاص عند التكافؤ ،قطعاا 

ويكون الدية على  ،لكونه عدواانا  ؛فمضمونقوله: أو ميلك غريه أو مشرتك بال إذن 
 ،أي فيهما ،بال إذن :وقوله. (4)أو مال وجب الضمان يف ماله ،ولو هلك به دابة ،العاقلة

 :ن يقولأ وىلمضمون كان األ :وقوله. (5)أما إذا حفر إبذن املالك فهو كحفره يف ملكه
ال إيكون الضمان  ال هنأواعلم . لتقدم ذكر ضمان العدوان  ؛(7)[(6)احملرر]كما يف   ،فعدوان

وكذا لو اشرتى   ،فلو رضي املالك إببقائها زال الضمان يف األصح ،مع دوام العدوان
ورجحه  ،(8)كما قاله املتويل  فر،أو منعه املالك من احل ،املتعدي تلك البقعة من مالكها

 .(9)لإلمام ليضمنه الرضى إببقائها خالفاا  ؛اإلمام البلقيين



ِلي ز (1)  ،(دهلز مادة) (2/745) الصحاح: انظر. معرَّب فارسي وهو والدار، الباب بني ما: الِده 
 .(511) ص احمليط القاموس

(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/317(، الروضة )10/422العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.680والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )

 (.3/109انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/317(، الروضة )10/422العزيز شرح الوجيز ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.681ص )
 (.410احملرر ص ) (6)
 يف نسخة أ )التحرير( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (7)
 (.10/422انظر: العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.4/120تتمة التدريب ) (9)
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يعين أن الطريق إن   بطريق يضر املارة فكذا أو ال تضر وأذن اإلمام فال ضمانقوله: أو 
وإن  ،سواء أذن اإلمام أم ال ،وجب ضمان ما هلك هبا ،يتضرر الناس ابلبئر فيه كان ضيقاا 

 .(1)وحفر إبذن اإلمام فال ضمان ،أو انعطاف موضع البئر ،لسعة الطريق ؛مل يتضرر هبا
يعين وإن مل أيذن ته فالضمان أو مصلحة عامة يف األظهر قوله: وإال فإن حفر ملصلح

وإن  ،ألنه ال خيتص اآلحاد بشيء من طريق املسلمني ؛وحفر لغرض نفسه ضمن ،اإلمام
اخلالف مبا  (4)وخص املاوردي ،(3)األصح ال ضمان :وقيل .(2)حفر ملصلحة عامة فاألظهر

وحكى أبو الفرج الزاز عن  ،(5)وتركها مفتوحة ضمن قطعاا  ،فإن مل حيكمه ،إذا أحكم رأسها
نقله اإلمام  ،وتقريره بعد احلفر تنزل منزلة اإلذن املقارن ،أن إجازة اإلمام ،األكثرين

واهلروي  ،لكن ذكر العبادي ،مامخاص ابإلومقتضى ما ذكر أن اإلذن يف ذلك  ،(6)البلقيين
واختاذ سقاية يف  ،د ابلطريق الواسعجاملساء أن للقاضي اإلذن يف بناء القض أدبيف 

 .(7)حبيث ال تضر ابملارة ،الطريق
وهو يقتضي أنه  ،(8)يعين أن احلفر يف املسجد كاحلفر يف الطريق قوله: ومسجد كطريق
وهذا ال  :قال اإلمام البلقيين. إبذن اإلمام ،ملصلحة نفسه خاصة ؛جيوز أن حيفر فيه بئراا 

. (9)ألن الواقف إمنا جعل املسجد للصالة ؛وال جيوز للمصلحة العامة أيضاا  :قال .يقوله أحد


 (.6/324(، بداية احملتاج )8/540لنجم الوهاج )(، ا410احملرر ص ) (1)
وبه قال القاضي أبو حامد، والشافعي يف كتبه القدمية، ذكره الزركشي. السراج الوهاج للزركشي،   (2)

 (. 684كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.9/318(، الروضة )10/423وبه قال أبو ثور، وهو اجلديد. العزيز شرح الوجيز ) (3)
 أ[-401] (4)
 (.12/374احلاوي ) (5)
 (.4/121تتمة التدريب ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/318(، الروضة )10/423العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.687ن مستعني  ص )والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين ب
 (.6/324(، بداية احملتاج )8/541(، النجم الوهاج )410احملرر ص ) (8)
 (.4/121تتمة التدريب ) (9)
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ألنه شغل  ؛أطلق القاضي حسني يف تعليقه حترمي حفر البئر يف املسجد :وقال الزركشي
 .(1)ذكره يف ابب الصالة ابلنجاسة ،موضع الصالة

فلو تعثر به إنسان أو هبيمة أو  ،يف شارع ال يتضرر به املارون جاز لو بىن مسجداا  فرع:
إن كان إبذن اإلمام وكذا إن مل يكن  ،سقط جداره على إنسان أو مال فأهلكه فال ضمان

 .(2)إبذنه على األظهر
تقدم أنه ال جيوز إشراع األجنحة اليت تضر  قوله: وما تولد من جناح إىل شارع فمضمون

 ،لكن لو تولد منه هالك إنسان ،(3) مينع منهط املرتفع الأو الساق ،وأن اجلناح العايل ،ابملارة
ومل يفرقوا بني  ،يف ماله ،وإن هلك به مال وجب الضمان ،فهو مضمون ابلدية على العاقلة

أو  ،احرتز به من إخراجه إىل ملكه ،إىل شارع :وقوله. (4)قاله الرافعي ،ن أيذن اإلمام أم الأ
ضمن  ،وأن اخرجه إىل درب مستند بغري إذن أهله ،إبذنه فال ضمان قطعاا  ،إىل ملك غريه

 .(5)كاحلفر يف دار الغري إبذنه  ،وإبذهنم ال ضمان ،املتولد منه
وليكن  ،أي وال يشرتط إذن اإلمام للحاجة إليها قوله: وحيل إخراج امليازيب إىل شارع

 .(6)كاجلناح  غالباا 
وترك اهلمز لغة قليلة  ،(1)مآزيبأ[ مجعه /331يف امليزاب اهلمز و] (7)[األفصح] فائدة:

وال يقال بتقدمي  :قال يف حتريره ،مرزاب براء مث زاي :وفيه لغة ،عليها عبارة املصنف
 .(4)قاله الزركشي ،(3)لكن حكاها أبو مالك عن ابن األعرايب ،(2)الزاي



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.687ص )

 (.9/318الروضة ) (2)
 (.6/324(، بداية احملتاج )8/541وهاج )(، النجم ال410احملرر ص ) (3)
 (.10/424العزيز شرح الوجيز ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.8/541(، النجم الوهاج )690-689ص )
 (.6/326(، بداية احملتاج )8/542(، النجم الوهاج )410(، احملرر ص )12/386احلاوي ) (6)
 يف )ب(: األصح. (7)



                                                                (794)                                                           كــــــــتـــــــــــاب الـــديـــات           
=================================================

 .(5)ألنه ارتفاق ابلشارع جبوازه يشرتط السالمة ؛قوله: والتالف هبا مضمون يف اجلديد
ألنه تلف هو مضمون  ؛قوله: فإن كان بعضه يف اجلدار فسقط اخلارج فكل الضمان

 .(6)تعلق به مجيع الضمان أيضاا  ،وكذا إذا سقط بعض اخلارج ،عليه خاصة
أو قوالن  ،أي وإن انقلع من أصله فوجهان قوله: وإن سقط كله فنصفه يف األصح

ومباح بشرط سالمة  ،ألن التلف حصل من مباح مطلق ؛أصحهما جيب نصف الضمان
ويكون  ،(8)جتب بقسط اخلارج :والثاين. (7)أو اخلارج ،سواء أصابه الطرف الداخل ،العاقبة

كاحلكم يف امليزاب بال   ،واحلكم يف التضمني ابجلناح ،(9)ابملساحة :وقيل .التقسيط ابلوزن
 ،(10)ولو ابعه ،أن الضمان فيهما يلزم عاقلة الواضع صلها عن البغويأويف الروضة و  ،فرق

 .(11)أنه يلزم عاقلة املالك حالة اإلتالف ،واختاره اإلمام البلقيين



 (.1/205) الصحاح (1)
 .(7/24) العرب لسان: وانظر. (301- 300) ص التنبيه ألفاظ حترير (2)
. احلفظ كثري  والشعر ابللغة عاملاا  حنويا  كان  األعرايب، اببن املعروف زيد بن حممد هللا عبد أبو هو: (3)

 الوعاة بغية: انظر. ه ( 231) سنة تويف. والنوادر األمثال، وتفسري القبائل، مدح مؤلفاته ومن
(1/105). 

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)
 (.694ص )

 (.8/542(، النجم الوهاج )10/426(، العزيز شرح الوجيز )410احملرر ص ) (5)
 (.8/543(، النجم الوهاج )9/320(، الروضة )6/359(، الوسيط )12/382احلاوي ) (6)
 (.6/326(، بداية احملتاج )9/320(، الروضة )6/359الوسيط ) (7)
 (.12/382اوي )وحكى املاوردي وجهاا اثلثاا: أنه جيب مجيع الدية. احل (8)
 (.9/320واألصح أنه ابملساحة، كما صححه النووي. الروضة ) (9)
 (.9/319(، الروضة )10/424العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.4/122تتمة التدريب ) (11)
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 .(1)أي جيب ضمان ما تولد من سقوطه إىل شارع فكنجاح قوله: وإن بىن جداره مائالا 
كما صرح به ،اح هو ابلنسبة إىل الطرف املسايلواعلم أن التشبيه ابجلن :قال الزركشي

 .(2)أما الثاين فبمثابة الداخل ،اإلمام
إن مل  ،أي قطعاا  وسقط فال ضمانإىل الشارع أو ملك الغري قوله: أو مستواي فمال 

ألنه بىن يف  ؛وهو املنصوص ،وكذا إن متكن على األصح ،وإصالحه ،يتمكن من هدمه
 .(3)فأشبه ما إذا سقط بال ميل ،وامليل مل حيصل بفعله ،ملكه

واإلصالح وما  ،لتقصريه برتك النقص ؛إن أمكنه هدمه وإصالحه ضمن :قوله: وقيل
 ،(6)وابن املنذر ،(5)وصاحب البيان ،(4)حكاه الرافعي عن األكثرين ،رجحه املصنف

 ،وابن أيب هريرة ،منهم أبو إسحاق ،لكن األكثرين على الثاين ،(7)واملاوردي عن النص
ومحلوا  ،(8)واحلسني ،واملاوردي ،وصححه القضاة أبو الطيب ،والقفال ،وصاحب التقريب

وأفهم أنه لو مل يتمكن فسقط قبل  ،ومل خيرج امليل عن هواء ملكه ،النص على ما إذا مال
وموضع اخلالف ابلتضمني إذا سقط القدر  ،وسقط لوقته ال يضمن قطعاا  ،أو مال ،متكنه



 (.6/326(، بداية احملتاج )8/543(، النجم الوهاج )410احملرر ص ) (1)
ت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدي (2)

 (.694ص )
 (.8/543(، النجم الوهاج )410(، احملرر ص )12/378احلاوي ) (3)
 (.10/428العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.11/462البيان ) (5)
 (.2/191اإلشراف ) (6)
 (.12/379احلاوي ) (7)
 (.10/428(، العزيز شرح الوجيز )11/462(، البيان )12/379انظر النقل عنهم يف احلاوي ) (8)
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احلاجز يف  (1)كما يف امليزاب قاله  ،وما مل ميل ضمن الدية ،فلو سقط ما مال ،املائل
 .(2)حكاه الزركشي ،اإليضاح

إذا سقط قوله: ولو سقط ابلطريق فعثر به شخص أو تلف مال فال ضمان يف األصح 
وإال  ،ضمن من تعثر بنقضه ،فإن قلنا يضمن من هلك بسقوطه عليه ،املائل إىل الطريق

 ضامناا  (4)[كان] فإن قصر يف رفعه ،يف رفعه (3)[قصر]ا وحمل عدم الضمان ما إذ ،فال
 ،وسقط ،فمال الوجهان فيما إذا بناه مستويا  :وقال .قاله اإلمام البلقيين ،لتعديه ابلتأخري
 .(5)فاملنقول أنه مضمون ،فسقط فتعثر به إنسان ،أما ما بناه مائالا  ،فتعثر به إنسان

أي إذا كان  فمضمون على الصحيح قوله: ولو طرح قمامات وقشور بطيخ بطريق
ألن  ؛ال ضمان :والثاين. (6)ألن االرتفاق ابلطريق مشروط بسالمة العاقبة ؛املتعثر جاهالا 

واختاره اإلمام  ،(7)فال ضمان أما إذا مشى عليها قصداا  ،الشارع من مرافق األمالك
قال . وأن القمامات ال تقتضي ضماانا  ،إن طرح قشور البطيخ يقتضي الضمان ،(8)البلقيين

وبه صرح  ،أو ضيقاا  ،وظاهر إطالقهم أنه ال فرق بني أن يكون الطريق واسعاا  :الزركشي
إذا وضعه  ،لكن قطع البغوي يف تعليقه بنفي الضمان يف الواسع ،الدبيلي يف أدب القضاء



 ب[-401] (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.696-695ص )
 يف )ب(: مل يقصر. (3)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (4)
 (.3/112(، حترير الفتاوى )4/123انظر: تتمة التدريب ) (5)
 (.6/328(، بداية احملتاج )9/322(، الروضة )6/360الوسيط ) (6)
والثالث: إن ألقاها يف منت الطريق ضمن، وإال فال، وصححه اجلاجرمي. السراج الوهاج للزركشي،   (7)

(، بداية احملتاج 698بن مستعني  ص ) كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين
(6/328.) 

 (.3/112انظر: حترير الفتاوى ) (8)
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أما إذا   ،ضع املعدة لذلكوخص الرافعي اخلالف مبا إذا كان الطرح يف غري املوا ،(1)يف زاوية
 :واحرتز بقوله. (2)فيشبه أن يقطع بنفي الضمان ،مستحقة ،فهو استيفاء منفعة ،كان فيها

 ،(3)إال إذا قصر يف رفعها بعد ذلك ،بريح وحنوه فال ضمان ،عما لو وقعت بنفسها ،طرح
 .(4)مبلكه أو موات فال ضمان ،عن وضعه ،بطريق :وبقوله

فعثر به  عدوانا  ووضع آخر حجراا  هالك فعل األول أبن حفر بئراا  قوله: ولو تعاقب سبباا 
لو انفرد  ،وكل منهما مهلك ،يعين إذا اجتمع سببان للهالك ووقع هبا فعلى الواضع

لوضع  أوال تنزيالا  ،للتالف ال املفعول ؛وهو واضع احلجر املالقي أوال ،فاحلوالة على األول
يقتضي أنه ال  ،ووضع :قوله  .(5)وحيمله عاقلته ،فيهمنزلة الدفع  ،احلجر يف حمل العدوان

أنه ظاهر نص  :وقال يف املطلب. (6)أو ابلعكس ،فرق بني أن يتقدم احلفر على الوضع
 ،(8)والواضع كما صرح به يف احملرر ،حال من احلافر قوله عدواانا  :قال الزركشي. (7)املختصر

 ،ألن احلفر ال فرق يف عدم تضمينه ؛من األخري خاصة أنه ينبغي جعله حاالا  أو رد سؤاالا 
التنبيه على  ،وأجاب أنه جيوز أن احملرر قصد ابلتقييد به ،مع وضع احلجر بني العدوان وغريه

 .(9)وهذا ال يستفاد من احلذف ،يف غري املتعدي بطريق األوىل ،عدم الضمان



 (.9/322الروضة ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.699ص )
 املصدر السابق. (3)
 (.6/328(، بداية احملتاج )8/546النجم الوهاج ) (4)
 (.6/328(، بداية احملتاج )8/547(، النجم الوهاج )410احملرر ص ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.703ص )
 (.356خمتصر املزين ص ) (7)
 (.410احملرر ص ) (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (9)

 (.704ص )
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وحفر  ،يعين إذا وضع حجرا يف ملكه قوله: فإن مل يتعد الواضع فاملنقول تضمني احلافر
فاملنقول أنه  ،أو على السكني ،ووقع يف البئر ،أو نصب فعثر رجل ابحلجر ،متعد هناك بئراا 

وينبغي أن يقال ال  :قال الرافعي. (1)فإنه املتعدي ،وانصب السكني ،يتعلق الضمان ابحلافر
وبه حصل حجر على  ،وانصب السكني كما لو حفر عدواانا  ،جيب الضمان على احلافر
ووقع يف البئر  ،فعثر رجل ابحلجر ،أو سبع ،أو بوضع حريب ،طرف البئر حبمل السيل

وقال ، أو السبع يف البئر ،كما لو ألقاه احلريب  ،فال ضمان على أحد على الصحيح ،فهلك
فوقع رجل يف البئر فجرحته  ،ونصب غريه فيها حديدة ،يف ملكه لو حفر بئراا  :املتويل

ونصب آخر يف  ،عدواانا  ولو حفر بئراا  ،ومات فال ضمان على واحد منهما ،احلديدة
 (3)وعرب يف الروضة. (2)ا ه فالضمان على عاقلة احلافر على الصحيح ،أسفلها سكيناا 

 .(5)فكأهنما أرادا املنقول املشهور ،ابملنقول مع ذكرمها كالم املتويل (4)وأصلها
أي وإن  فعثر هبما فالضمان أثالث وآخران حجراا  أي عدواانا  له: ولو وضع حجراا قو 

 نصفان :وقيل .(7)واختلفت اجلراحات ،كما لو مات جبراحة ثالثة   ،(6)[فعلهم]تفاوت 
ألن التعثر  ؛واختاره اإلمام البلقيين ،(8)ونصفه على اآلخرين ،أي نصفه على واضع احلجر

 .(9)ألهنما اللذان القيا البدن ؛فالتوزيع عليهما ،ابحلجرين



 (.6/328(، بداية احملتاج )8/548(، النجم الوهاج )410احملرر ص ) (1)
 (.432-10/431العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.9/325الروضة ) (3)
 (.10/431العزيز شرح الوجيز ) (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.706ص )
 يف نسخة أ )فعليهم( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (6)
 (.8/548(، النجم الوهاج )9/325(، الروضة )10/431العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/329(. بداية احملتاج )10/433يز )(، العزيز شرح الوج7/205التهذيب ) (8)
 (.4/123تتمة التدريب ) (9)
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ألن احلجر  ؛فعثر به رجل فدحرجه فعثر به آخر ضمنه املدحرج قوله: ولو وضع حجراا 
 .(1)يف ذلك املوضع إمنا حصل بفعله نص عليه

قوله: ولو عثر بقاعد أو نئم أو واقف ابلطريق فماات أو أحدمها فال ضمان أن تسع 
 ،وال يعرف يف غريه ،عند اتساع الطريق (3)يف اجلزم بعدم الضمان (2)رتبع احملر  الطريق

أو  ،أو النائم ،وعلى عاقلته دية القاعد ،أن املاشي مهدر (5)وأصلها ،(4)واجملزوم يف الروضة
وسواء كان يف طريق  ،أو أعمى أو الواقف بصرياا  ،ب[ سواء كان القاعد/331الواقف ]

بل صحح  :وقال ،وحكى اإلمام البلقيين فيه خالفاا ، يف موات أو ،أو يف ملكه ،واسع
وجيب دية  ،والنائم ،والقاعد ،أنه يهدر دم املاشي ،(7)والغزايل ،(6)القاضي حسني واإلمام

 .(8)وهو ظاهر النص ،الواقف على عاقلة املاشي
يعين وإن   قوله: وإال فاملذهب إهدار قاعد ونئم ال عاثرهتما وضمان واقف ال عاثر به

والنائم  ،فاملذهب أن دم القاعد ،أو انئم وماات ،فعثر املاشي بقاعد ،كان الطريق ضيقاا 
وعلى  ،وأنه إذا عثرات ابلواقف كان دم املاش مهدراا  ،وعلى عاقلتهما دية املاشي ،مهدر

لكن اهلالك حصل حبركة  ،ألن الوقوف من مرافق الطريق كاملشي ؛عاقلته دية الواقف
 ،فمن فعلهما فقد تعدى ،والنوم ليسا من مرافق الطريق ،والقعود ،فخص ابلضمان ،املاشي

 ،وضمان الواقف ،النص يف األم إهدار العاثر :وقال اإلمام البلقيين. (9)وعرض نفسه للهالك


 (.6/329(، بداية احملتاج )8/548(، النجم الوهاج )411(، احملرر ص )7/205التهذيب ) (1)
 (.411احملرر ص ) (2)
 أ[-402] (3)
 (.9/326الروضة ) (4)
 (.10/433العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.16/481هناية املطلب ) (6)
 (.6/361الوسيط ) (7)
 (.3/114انظر: حترير الفتاوى ) (8)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 9/326(، الروضة )10/433العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (.709والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
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وذهب العراقيون  ،وضيقه ،فإنه يستوي يف ذلك اتساع الشارع ،والنائم على عاقلته ،والقاعد
وماات فعلى كل واحد منهما دية  ،فعثر به إنسان ،وقعد يف طريق ضيق ،إىل أنه إذا وقف

وهذا كله إذا مل يكن من الواقف  ،(1)وما قال إنه املذهب مل يصححه غري البغوي ،اآلخر
 .(2)وماات فيهما كماشيني اصطدما ،فإن كان أبن احنرف إىل املاشي فأصابه يف احنرافه ،فعل

أو غافلني فهو  ،أو مدبرين ،أو يف ظلمة ،أي أبن كاان أعميني اصطدما بال قصد فصل:
 ،ألن كل واحد مات بفعله ؛فعلى عاقلة كل نصف دية خمففة :وهلذا قال ،خطأ حمض

مضمون يف حق  ،ففعله هدر يف حق نفسه ،وفعل صاحبه فهو شريك يف القتلني
 .(4)على عاقلة كل يفهم أهنما حران :وقوله. (3)صاحبه

 ؛أنه شبه عمد (5)إذا تعمد االصطدام فاألصح املنصوص قصدا فنصفها مغلظةقوله: وإن 
فيجب على  ،فال يتحقق فيه العمد احملض ،دام ال يفضي إىل املوتألن الغالب أن الص

فيجب يف مال   ،عمد حمض :وقال أبو إسحاق. (6)عاقلة كل واحد نصف دية اآلخر مغلظة
 .(10)وتبعهما يف احلاوي ،(9)والغزايل (8)واختاره اإلمام ،(7)كل واحد نصف دية اآلخر



 (.7/183التهذيب ) (1)
 (.3/114انظر: حترير الفتاوى ) (2)
(، بداية احملتاج 8/550(، النجم الوهاج )10/440(، العزيز شرح الوجيز )6/362الوسيط ) (3)

(6/330.) 
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.712ص )
 (.6/86األم ) (5)
 (. 10/441(، العزيز شرح الوجيز )411(، احملرر ص )6/362الوسيط ) (6)
 (.9/331(، الروضة )10/441العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.467-16/466هناية املطلب ) (8)
 (.10/441(، العزيز شرح الوجيز )6/362انظر: الوسيط ) (9)
 (.3/115انظر: حترير الفتاوى ) (10)
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وجب على  ،أي إذا قصد أحدمها االنصدام دون اآلخر قوله: أو أحدمها فلكل حكمه
 .(1)وعلى اآلخر نصف دية خمففة ،القاصد نصف دية مغلظة

بناء على  ،وأخرى لقتل صاحبه ،أي كفارة قتل نفسه قوله: والصحيح أن على كل كفارتني
وتعبريه ال  ،وهو األصح ،ن قاتل نفسه عليه كفارةإو  ،وهو املشهور ،أن الكفارة ال تنجزئ

 .(2)يفي مبعرفة هذا
يعين إذا كان  قوله: وإن ماات مع مركوبيهما فكذلك ويف تركة كل نصف قيمة دابة اآلخر

ففي تركة كل  ،فلو تلفت الدابتان ،فحكم الدابة والكفارة كما سبق ،املصطدمان راكبني
سواء غلبتهما الدابتان أم  ،الشرتاكهما يف إتالف الدابتني ؛واحد نصف قيمة دابة صاحبه

وسواء يف اصطدام  ،وقوهتما أم اختلف ،وسواء اتفق حبس املركوبني ،ال على املذهب
واآلخر  أو أحدمها مقبالا  ،أو مدبرين ،وسواء كاان مقبلني ،أو اختلف ،الرجلني اتفق سريمها

 ،واآلخر منكباا  أو أحدمها مستلقياا  ،أو مستلقيني ،وسواء أوقع املصطدمان منكبني ،براا مد
أو  ،فإن كانت مستعارة ،للراكب ما إذا كانت ملكاا  ،وحمل إهدار نصف قيمة الدية

 .(4)وقد قيد به املصنف يف السفينتني ،(3)مستأجرة مل يهدر من قيمتها شيء
أو راكبني  ،أو جمنوانن ماشيني ،يعين إذا اصطدم صبيان قوله: وصبيان أو جمنون لكاملني

 .(5)عمدمها عمد :إال إذا قلنا ،إال أن الدية هنا خمففة ،فهما كالبالغني ،ركبا أبنفسهما
فاألصح  ،أشار إىل أنه إذا أركبهما وليامها إن أركبهما ويل تعلق به الضمان :قوله: وقيل

 :وقيل .إذ ال تقصري ،كما لو ركبا أبنفسهما  ،إنه ال ضمان على الويل ،وهو املنصوص



 (.6/331(، بداية احملتاج )8/551(، النجم الوهاج )411احملرر ص ) (1)
 (.8/551(، النجم الوهاج )10/440(، العزيز شرح الوجيز )6/392الوسيط ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب 9/331(، الروضة )411(، احملرر ص )6/363الوسيط ) (3)

 (.717ن بن مستعني  ص )اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدي
 (.9/335الروضة ) (4)
 (.6/331(، بداية احملتاج )8/551(، النجم الوهاج )411احملرر ص ) (5)
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وخص اإلمام  ،(1)نص عليه يف األم :قال يف التحرير. ألن يف اإلركاب خطراا  ؛يضمن
كاالنتقال   ،فأما إذا أمست حاجة لإلركاب ،لزينة أو حاجة غري مهمة ؛الوجهني ابإلركاب

 ،مث الوجهان يف الزينة على ما ذكر اإلمام :قال الرافعي. (3)(2)فال ضمان قطعاا  ،إىل مكان
فال شك أنه  ،فأما إذا أركبه الويل دابة شرسة محوماا  ،مبا إذا ظهر ظن السالمة (4)خمصوصان

املراد  :وقال اإلمام البلقيين. (6)ويف الروضة يتعلق به الضمان. (5)يتعرض خلطر الضمان
 ،أو محلهما عليهما أبوامها :ألن الشافعي قال ؛ال ويل املال ويل احلضانة الذكر :ابلويل هنا

 .(8()7)أو وليامها يف النسب
 ،فعليه قيمة الدابتني ،أي إذا أركبهما واحد قوله : ولو أركبهما أجنيب ضمنهما ودابتهما

فعلى كل واحد نصف  ،وإن أركب كال منهما واحد ،واجملنونني ،وعلى عاقلته دية الصبيني
أو رجلها وعلى عاقلة كل واحد  ،وكذا يضمن ما أتلفته دابة من أركبه بيدها ،قيمة كل دابة

حمل ضمان األجنيب إذا كان  :وقال اإلمام البلقيين. (9)نصف دية كل منهما على الصحيح
ونقله عن  ،ال يضبط الدية فإن كان يضبطها فهو كما لو ركبا أبنفسها ،مثلهما

 .(10)الشافعي



 (.6/86األم ) (1)
 (.16/479هناية املطلب ) (2)
 (.3/116حترير الفتاوى ) (3)
 ب[-402] (4)
 (.10/444العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.9/333الروضة ) (6)
 (.6/86األم ) (7)
 (.4/124تتمة التدريب ) (8)
(. وحكى ابن املنذر فيه اإلمجاع. قاله الزركشي 9/335(، الروضة )10/443العزيز شرح الوجيز ) (9)

والدمريي. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن 
 (.8/553(، النجم الوهاج )721مستعني  ص )

 (.4/124تتمة التدريب ) (10)
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وجب على  ،ومات جنينامها ،أي إذا ماتت فالدية كما سبقحامالن واسقطتا  قوله: أو
 .(1)ألن التلف بفعلهما ؛ويهدر الباقي ،عاقلة كل واحدة نصف دية صاحبتها

واثلثة  ،وكفارة جلنينها ،أي كفارة لنفسها قوله: وعلى كل أربع كفارات على الصحيح
وعلى القول  ،اتل نفسهوهذا على القول بوجوب الكفارة على ق ،ورابعة جلنينها ،لصاحبتها

 ،وجب ثالث كفارات ،فإن مل نوجبها على قاتل نفسه ،وهو الصحيح ،بعدم جتزئة الكفارة
 .(2)ابلتجزئة وجب ثالثة أنصاف كفارةوإن قلنا 

ونصف غرة جنني  ،أي نصف غرة جنينهاقوله: وعلى عاقلة كل نصف غريت جنينهما 
 .(3)ألن اهلالك منسوب إىل فعلهما ؛اآلخرى

فإذا  ،ألن ضمان جناية العبد يتعلق برقبته ؛أي إذا ماات ابالصطدام قوله: أو عبدان فهدر
فإن مات أحدمها وجب  ،أو يتفقا ،ن ختتلف الضمانأوال فرق بني  ،فاتت فات حمل التعلق

 .(4)برقبة احلي متعلقاا  ،نصف قيمته
يتعلق به نصف دية ففي تركة احلر نصف قيمة العبد و  ،إذا اصطدم حر وعبد وماات فرع:
 ،ألن الرقبة فاتت فيتعلق الدية ببدهلا وإن مات العبد فنصف هدر وجيب نصف قيمته ؛احلر

ويف كوهنا على احلر أو عاقلته اخلالف يف حتمل العاقلة دية العبد وإن مات احلر وجب 
 .(5)نصف ديته متعلقا برقبة العبد

كانتا هلما فإن كان فيهما مال أجنيب واملالحان كراكبني إن  دابتني قوله: أو سفينتان فك
يعين إذا كانت  لزم كال نصف ضمانه وإن كانت ألجنيب لزم كال نصف قيمتهما

 ،وجب نصف قيمة كل سفينة ،واصطدما بفعلهما ،السفينتان وما فيهما ملكا للمالحني
  ،فإن هلك املالحان فيهما ،أ[ فيها على صاحب األخرى/332ونصف قيمة ما ]



 (.6/332(، بداية احملتاج )411(، احملرر ص )11/468البيان ) (1)
 (.8/553(، النجم الوهاج )10/445(، العزيز شرح الوجيز )6/364الوسيط ) (2)
 (.6/332(، بداية احملتاج )8/553(، النجم الوهاج )411احملرر ص ) (3)
 (.10/446عزيز شرح الوجيز )(، ال411(، احملرر ص )6/364الوسيط ) (4)
 (.9/334(، الروضة )10/446العزيز شرح الوجيز ) (5)
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إىل  مبا يعده أهل اخلربة مفضياا  ،لكن لو تعمدا االصطدام ،واتن الصطدامكالفارسني مي
قاله اإلمام  ،خبالف املصطدمني ،فعرفا نصف دية كل واحد يف تركة اآلخر ،اهلالك

احد منهما نصف قيمة ما يف فعلى كل و  ،وإن كان ما يف السفينتني لغريمها، (1)البلقيين
 ،وجيري التقاض يف الذي اشرتكا فيه ،ويهدر نصفها ،ونصف قيمة سفينة صاحبه ،نيتالسفين

 ،وإن قصداه مبا ال يغرق غالباا  ،فإن مل يقصد االصطدام فاجلناية خطأ ،وأما ضمان اآلدميني
 ،وان كان مبا يعرف فهو عمد موجب للقود ،جيب الدية فيهما على العاقلة ،فهو شبه عمد

. (2)بعد من يف السفينينت من األحرار والعبيد ،وجيب يف مال كل واحد منهما من الكفارات
أو أمينني فعل كل واحد منهما  ،وكاان أجريين للمالكني ،ن كانت السفينتان لغري املالحنيإو 

بني أن أيخذ مجيع قيمة سفينته من  ،وكل واحد من املالكني خمري ،نصف قيمة كل سفينة
ونصفها من أمني  ،أيخذ نصفها منهوبني أن  ،مث هو يرجع بنصفها على أمني اآلخر ،أمينه

فإن قصرا ابلتواين  ،ومل يذكره املصنف أن حيصل االصطدام ال بفعلهما ،ر احلال الثاينخاآل
أو لعدم تكميل  ،أو ابلسري يف الريح الشديدة ،مع إمكانه ،يف الضبط عن صوب االصطدام

وهيجان  ،الريح وإن مل يقصرا بل حصل اهلالك بغلبة ،وجب الضمان على ما ذكر ،العدة
أو عبدها  ،إن كان مالكها ،ال يف األحرار وال يف األموال ،(3)فاألظهر ال ضمان ،األمواج

فإن استقل  ،خبالف غلبة الدابة ،اهلالك بصاعقة (4)كما لو حصل  ،تقصريمها ملعد ؛معها
 .(5)فعلى القولني يف أن يد األجري املشرتك هل هي يد ضمان ،اجملرين ابليد على األموال



 (.3/118انظر: حترير الفتاوى ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 4/126(، تتمة التدريب )337-9/336الروضة ) (2)

 (.723والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
(، بداية احملتاج 9/337(، الروضة )10/449(، العزيز شرح الوجيز )411احملرر ص ) (3)

(6/334.) 
 أ[-403] (4)
(، السراج الوهاج 337-9/336(، الروضة )10/449(، العزيز شرح الوجيز )11/471البيان ) (5)

 (.724)للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص 
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أي عند  قوله: ولو أشرفت سفينته على غرق جاز طرح متاعها وجيب لرجاء جناة الراكب
وال يستقيم  ،للمسألتني ال يصح أن يكون تعليالا  ،لرجاء جناة الراكب :قوله، (1)خوف الغرق

مع غلبة  ،أنه إن حصل هول خيف منه اهلالك :واملراد ،للوجوب فقط أن يكون تعليالا 
ن غلب اهلالك مع ظن النجاة إو  ،رجاء جناة الراكب ،جاز إلقاء غري ذات الروح ،السالمة

فلو كانت  ،دون الوجوب ،يف حالة اجلواز (2)[املالك]وحيتاج إىل إذن  ،ابلطرح وجب
طرح ما يندفع به  فاملراد أيضاا  ،وجيب يف حمل الوجوب ،حملجور مل جيز إلقاؤها يف حمل اجلواز

 ويراعى يف الطرح أيضاا  ،(3)وعبارة احملرر بعض أمتعتها ،تقتضيه عبارتهملا  خالفاا  ،الضرورة
 ،ليخرج احلريب ؛بكونه حمرتماا  ،وال بد من تقييد الراكب ،أن أمكن ،تقدمي األخف قيمة

قال ذلك ، لنجاة راكب غري حمرتم ؛وغريهم فال يلقي مال حمرتم ،والزاين احملصن ،واملرتد
لتخليص ذي  ؛اء ما ال روح فيهلقوجيب إ :رد على قول الروضةوي :قال ،(4)اإلمام البلقيين

 ؛ويلقي الدواب. (6)واخلنزير فال يلقى ألجلهما ماال روح فيه ،الكلب العقور .(5)الروح
ولو  ،حىت غرقت السفينة أمث ،وإذا قصر من عليه اإللقاء ،والعبيد كاألحرار ،إللقاء اآلدميني

وال جيوز  ،وال يضمنه ،حىت مات يعصي ،كما لو مل يطعم صاحب الطعام املضطر  ،مل يضمن
 .(7)ألنه إضاعة للمال ؛إلقاء املال يف البحر من غري خوف

من غري أن  ،ألنه أتلف مال غريه بغري إذنه قوله: فإن طرح مال غريه بغري إذنه ضمن
 .(8)يلجئه إىل اإلتالف



 (.6/334(، بداية احملتاج )9/338(، الروضة )11/474البيان ) (1)
 يف )ب(: املال. (2)
 (.411احملرر ص ) (3)
 (.3/119انظر: حترير الفتاوى ) (4)
 (.9/338الروضة ) (5)
 (.3/119حترير الفتاوى ) (6)
ديت، حتقيق الطالب: (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح وال10/452العزيز شرح الوجيز ) (7)

 (.8/556(، النجم الوهاج )728أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/452(، العزيز شرح الوجيز )412(، احملرر ص )11/474البيان ) (8)
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 .(1)مل يضمن لإلذن ،يعين إذا طرح غري املالك إبذنه قوله: وإال فال
ألنه التماس إتالف  ؛ضمن ألق متاعك وعلي ضمانه أو على أين ضامن :قوله: ولو قال

علي أين  :وقوله. (2)أعتق عبدك على كذا فأعتق :فصار كقوله ،بعوض له فيه غرض صحيح
 وكان املصنف استغىن بذكر ،ضامنه أو ضامن له :ن يقولأب ،حيتاج إىل رابط ،ضامن

 أو كان املتاع معلوماا  ،وإمنا يضمن القائل إذا اشار إىل ما يلقيه املالك ،(3)الضمري فيما قبله
وال بد من استمراره على  ،إال ما يلقيه حبضرته ،فال يضمن فإن مل يكن معلوماا  ،للقائل

أو  ،او سقط بريح ،فلو ألقاه شخص بغري إذنه ،أو مأذونه، وإن يلقيه صاحبه ،الضمان
وقال يف  .(4)قاله اإلمام البلقيين ،مل يلزمه شيء ،أو رجع عن الضمان قبل القاء ،غريها

 .(5)فصرح أبن املضمون القيمة ،يف صيغة الضمان أو على أين ضامن قيمته :الروضة
فألقاه فقيل يف  ،أي إذا مل يقل وعلي ضمانه قوله: وإن اقتصر على ألق فال على املذهب

ألن قضاء الدين  ؛وقطع اجلمهور أبنه ال ضمان ،كقوله أد ديين  ،وب الضمان خالفوج
 راجعاا  ،ينبغي أن جيعل قوله على املذهب :قال الزركشي. (6)وهذا قد ال ينفعه ،ينفعه قطعاا 

 .(1)(8)كما هو قضية كالم الروضة  ،(7)إىل املسألتني



 (.6/334(، بداية احملتاج )8/557(، النجم الوهاج )412احملرر ص ) (1)
اج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق (، السراج الوه412(، احملرر ص )11/475البيان ) (2)

 (.729الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.730ص )
 (.3/120(، حترير الفتاوى )4/127تتمة التدريب ) (4)
 (.9/339الروضة ) (5)
 (.9/339(، الروضة )10/454(، العزيز شرح الوجيز )412(، احملرر ص )11/475البيان ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.730ص )
 فاملذهب. )ألق( ومسألة ضامن(، أين على أو ضمانه وعلي متاعك، )ألق مسألة: ابملسألتني يريد (8)

 ((.اجلمهور قطع وبه: ))(9/339) الروضة يف النووي عنه قال املسألتني يف
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يعين أمنا جيب  اإللقاء ابمللقيقوله: وإمنا يضمن ملتمس خلوف غرق ومل خيتص نفع 
أما يف غري  ،أن يكون االلتماس عند خوف الغرق :أحدمها ،الضمان على امللتمس بشرطني

 .(2)أو مل يقل ،علي أين ضامن :سواء قال، اخلوف فال يقتضي االلتماس ضماانا  حال
أما إذا اختصت به كما إذا كان يف السفينة  ،ال خيتص فائدة اإللقاء بصاحب املتاع :الثاين

فألقى  ،وعلي ضمانه ،ألق متاعك  :(3)[زورق]فقال له من يف الشط أو يف  ،وماله ،راكب
كما لو   ،فال يستحق عوضاا  ،لغرض نفسه ؛ألنه فعل ما هو واجب عليه ؛مل جيب الضمان

ا جزم به كذ  ،فأكله ال شيء على امللتمس ،كل طعامك وأان ضامن  :قال للمضطر
وحكى أبو الفرج الزاز يف تعليقه عن بعض األصحاب تصحيح هذا  ،(5)والنووي ،(4)الرافعي

 .(7)وصححه اإلمام البلقيين ،(6)الضمان
 قوله: ولو عاد حجر منجنيق قتل أحد رماته هدر قسطه وعلى عاقلة الباقني الباقي

وعلى عاقلة كل  ،فإن كانوا عشرة سقط عشر ديته ،وفعل شركائه ،مات بفعله (8)[ألنه]
 .(9)فكذلك ولو قتل اثنني منهم فصاعداا  ،واحد من التسعة عشرها

أو أصابوا غري من  ،ذا مل يقصدوا أحداا إأي  : أو غريهم ومل يقصدوه فخطأ(10)[قوله]
 .(2)دية خمففة على العاقلة  (1)فهو خطأ يوجب ،قصدوا



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.730ص )

 (.12/336وحكى املاوردي وجهاا: أنه يضمن، وقال: األول أشبه والثاين أقيس. احلاوي ) (2)
 يف )ب(: الزورق. (3)
 (.10/445العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.9/340الروضة ) (5)
 (.3/120حترير الفتاوى ) (6)
 (.3/120(، حترير الفتاوى )4/127تتمة التدريب ) (7)
 يف نسخة أ )إن( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (8)
 (.10/457(، العزيز شرح الوجيز )11/744(، البيان )12/330احلاوي ) (9)
 موضعه بياض يف )ب(. (10)
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أو مجاعة  ،أي إذا قصدوا شخصاا  األصح إن غلبت اإلصابةقوله: أو قصدوه فعمد يف 
 ،غالباا  (3)[اإلصابة] يتأتى هلم ،فاألصح أهنم إن كانوا حاذقني ،فأصابوا من قصدوه ،معينني

 ؛وقطع العراقيون أبنه شبه عمد ،فهو شبه عمد ،وإن كان الغالب عدم إصابتهم ،فهو عمد
 .(4)ألنه ال يتحقق قصد معني ابملنجنيق

أن )) :دليله يف شبه العمد ما رواه الشيخان و شبه العمد تلزم العاقلة دية اخلطأ: فصل
فقضى رسول  ،فأسقطت جنينها ،فرمت إحديهما األخرى حبجر ،امرأتني من هذيل اقتتلتا

وإذا حتملت بدل شبه . (5)((أو أمة ،ويف اجلنني بغرة عبد ،ةتلابلدية على عاقلة القا هللا 
وشبه العمد أن دية  ،وعلم من تقييده ابخلطأ ،فبدل اخلطأ أوىل ،مع قصد اجلناية ،العمد

ال حيمل العاقلة )) :أنه قال (6)ملا روى سعيد بن منصور عن ابن عباس ،العمد على اجلاين
 ،يلزم العاقلة :وقوله ب[/332].(8)ال خمالف لهو  ،(7)((وال اعرتافاا  ،وال صلحاا  ،عمداا 

 .(9)ويتحملها عنه العاقلة ،وليس كذلك بل األصح أهنا تلزمه ،يقتضى أهنا ال تلزم اجلاين



 ب[-403] (1)
 (.412(، احملرر ص )11/744(، البيان )12/329احلاوي ) (2)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (3)
 (.6/336(، بداية احملتاج )8/560(، النجم الوهاج )412احملرر ص ) (4)
(، وأخرجه 6904(، كتاب الديت، ابب جنني املرأة، حديث رقم )9/11أخرجه البخاري ) (5)

 العمد وشبه اخلطأ، قتل يف الدية ووجوب اجلنني، دية (، كتاب القسامة، ابب3/1309مسلم )
 (.1681اجلاين، حديث رقم ) عاقلة على

 رضي هللا عنه. (6)
 وال عمداا  العاقلة حتمل ال: قال من (، كتاب الديت، ابب8/181رواه البيهقي يف سننه الكربى ) (7)

 (.16360اعرتافاا. رقم ) وال صلحاا  وال عبداا 
 (.8/125(، االستذكار )16/503قاله ابن عبد الرب. قال اإلمام: ))ابإلمجاع((. هناية املطلب ) (8)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (9)

 (.8/562(، النجم الوهاج )741ص )
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 ديةبدل األطراف وأروش اجلنايت واحلكومات تضرب على العاقلة على املشهور ك: فرع
النفس وهو يعلم من قوله فيما سيأيت واألطراف يف كل سنة ومسيت عاقلة والدية العقل ألهنم 

ألهنم مينعون عن القاتل والعقل  ؛مسوا عاقلة :وقيل .الويل (1)[ل عند ابباإلب] يعقلون
 .(2)املنع

جهات التحمل  يعقل ابن هو ابن ابن عمها :وقيل .وفرعاا  قوله: وهم عصبته إال أصالا 
وهم  ،منا يتحمل من القرابة من على حاشية النسبإو  ،وبيت املال ،والوالية ،القرابة ،ثالث

 ألن رسول هللا  ؛واألاصول فال يتحملوا ،وأما األبعاض ،واألعمام وبنوهم ،وبنوهم ،اإلخوة
ال )) :لرجل معه ابنه وقال  ((،وبرأ زوجها والولد ،قضى بدية مقتوله على عاقلة القاتلة))

 ،وال يلزمه موجب جنايتك ،أي ال يلزمك موجب جنايته ((،وال جتين عليه ،جيين عليك
ألن  ؛مل يتحمل على األصح ،وهلا ابن هو ابن ابن عمها ،نت املرأةفلو ج. (3)روامها أبو داود

 .(4)نكاحها أنه يتحمل كما أنه يلي أمر :والثاين ،البنوة مانعة من التحمل
ألن العقل حكم من أحكام  ؛أي من العاقلة يف التحمل على األبعد قوله: ويقدم األقرب

أي ينظر  فإن بقي شيء فمن يليه .(5)ووالية النكاح ،فيقدم األقرب فيه كاملرياث ،العصوبة
إذا وزع عليهم   ،فإن كان فيهم وفاء ابلواجب ،يف الواجب عند آخر احلول ويف األقربني



 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.741ص )
(، وقال 4575(، كتاب الديت، ابب دية اجلنني، رقم )4/192احلديث األول رواه أبو داود ) (3)

(،  4/168(. واحلديث الثاين رواه أبو داود )2/1األلباين: حديث صحيح. يف صحيح أيب داود )
(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل 4495كتاب الديت، ابب ال يؤخذ أحد جبريرة أخيه، رقم )

(7/333.) 
 (.6/337(، بداية احملتاج )8/564النجم الوهاج ) (4)
 (.11/606(، البيان )12/345احلاوي ) (5)
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 ،مث الذين يلوهنم ،وإال شاركهم من بعدهم ،أو لقلة الواجب فيقتصر عليهم ،كثرهتم
 .(1)نوهممث األعمام مث ب ،مث بنوهم وإن سفلوا ،واألقربون اإلخوة

ألنه حق ثبت ابلتعصيب  ؛أي تقدم على املديل ابألعلى على اجلديد دل أببوينمقوله: و 
 .(2)أخوة األم ال مدخل هلا يف العقل ألن ؛والقدمي التسوية .فأشبه اإلرث

فإذا مل يكن للجاين  ،الوالء :اجلهة الثانية قوله: مث معتق مث عصبته مث معتقه مث عصبته
أو فضل شيء حتمل عصبته  ،فإن مل يكن ،أو مل يكن فيهم كفاية حتمل معتقه ،عصبة نسب
يدخل يف  وال ،مث عصباته ،فضل شيء حتمل معتق املعتق أو ،فإن مل يكونوا ،من النسب

 .(3)وأبوه على األصح ،عصبات املعتق ابنه
يعين إذا مل  قوله: وإال فمعتق أب اجلاين مث عصبته مث معتق معتق األب وعصبته وكذا أبداا 

مث معتق معتق  ،مث عصباته ،حتمل معتق ابنه ،وال أحد من عصباته ،يوجد معتق اجلاين
،  مث عصباته ،حتمل معتق اجلد ،ن مل يوجد من له الوالية على االبإف ،مث عصباته ،باأل

 .(4)كذلك اىل حيث ينتهي
كما   ،يعين أن عتيق املرأة بتحمل جنايته من يتحمل جنايتها وعتيقها يعقله عاقلتها :قوله

 .(5)يزوج عتيقها من يزوجها
ألن الوالء جلميعهم ال لكل واحد  ؛أي يتحملون حتمل املعتق الواحد قوله: ومعتقون كمعتق

وإن كانوا متوسطني فربع  ،فإن كانوا أغنياء فاملضروب على مجيعهم نصف دينار ،واحد
 .(1)وعلى املتوسط حصته من الربع ،فوا فعلى الغين حصته من النصفوإن اختل ،دينار



 (. 8/564(، النجم الوهاج )10/467(، العزيز شرح الوجيز )412احملرر ص ) (1)
 (.6/337(، بداية احملتاج )8/564(، النجم الوهاج )11/606(، البيان )12/346احلاوي ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: 10/468العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (. 746أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.8/565(، النجم الوهاج )3/123(، حترير الفتاوى )413احملرر ص ) (4)
 (.6/339(، بداية احملتاج )9/350(، الروضة )10/469العزيز شرح الوجيز ) (5)
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أي حصته من  قوله: وكل شخص من عصبته كل معتق حتمل ما كان حتمله ذلك املعتق
ألن غانئه نزوله  ؛يف الغناء والتوسط ،ربع على ما يقتضيه حال هذا املتحمل (2)أو ،نصف

فيضرب على كل واحد  ،ومات وله عصبات ،أما إذا كان املعتق واحداا  ،منزلة ذلك الشريك
 .(3)على ما يقتضيه حاله من الغناء والتوسط ،حصتة اتمة

 ،وال له عليه والء ،ألنه غري مناسب له ؛أي عن املعتق قوله: وال يعقل عتيق يف األظهر
واملنصوص  ،والعتيق أوىل بنصرة املعتق ،ألن العقل للنصرة ؛يعقل :والثاين .فأشبه األجانب

 ،والبويطي حيمل أي املؤمن أسفل عند عدم املتحملني ابلنسب ،(5)وخمتصر املزين ،(4)يف األم
 .(6)قاله اإلمام البلقيين ،من جهة الوالء من أعال

يعين إذا مل يكن للجاين  قوله: فإن فقد العاقل أو مل يف عقل بيت املال عن املسلم
فالباقي  ،أو فضل عنهم شيء من الواجب ،ونأو له عصبة معسر  ،وال والء ،عصبة بنسب

أعقل عنه  ،أان وارث من ال وارث له)) لقوله  ؛إن كان اجلاين مسلماا  ،من بيت املال
 ،فإن كان ذمياا  .(10)واحلاكم ،(9)وصححه ابن حبان ،(8)والنسائي ،(7)رواه أبو داود ((،وارثه



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان 9/351الروضة ) (1)
 (.8/565(، النجم الوهاج )749الدين بن مستعني  ص )

 أ[-404] (2)
 (.6/339(، بداية احملتاج )9/351(، الروضة )10/469العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.6/115األم ) (4)
 (.248 ص )خمتصر املزين (5)
 (.3/124(، حترير الفتاوى )4/130تتمة التدريب ) (6)
(، وقال 2899(، كتاب الفرائض، ابب يف مرياث ذوي األرحام، رقم )3/123سنن أيب داود ) (7)

 األلباين: حديث صحيح.
 (.6322(، كتاب الفرائض، رقم )6/116السنن الكربى للنسائي ) (8)
 (.13/397صحيح ابن حبان ) (9)
 خيرجاه((. ومل الشيخني شرط على صحيح حديث (، وقال: ))هذا4/382املستدرك ) (10)
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ال  ألن مال كل منهما ينتقل لبيت املال فيئاا  ؛فالدية يف ماله على املذهب ،أو مستأمناا 
 .(1)إراثا 

ففي أخذ  ،إذا مل يكن يف بيت املال مال ظهرقوله: فإن فقد فكله على اجلاين يف األ
أو جيب  ،مث يتحملها العاقلة ،مبنيان على أهنا تلزم اجلاين ابتداء ،الواجب من اجلاين وجهان

فال حيسن إطالق  ،(2)كذا عرب يف الروضة  ،قوالن :ويقال .وفيه وجهان ،عليهم ابتداء
 ،فإذا تعذر من يتحملها ،ألهنا علته يف األصل ؛فعلى األول يلزم اجلاين وهو األصح ،األظهر

لوجوهبا على  ؛وعلى الثاين ال يلزمه ،ويكون مؤجلة عليه كالعاقلة ،بقى الوجوب يف حمله
يف  وعلى الثاين يبقي ديناا  ،ويثبت يف ذمته إىل أن يوسر ،فعلى األول فإن كان معسراا  ،غريه

 .(3)بيت املال
الدية وإن كذبوه مل يقبل  إذا اعرتف اجلاين ابخلطأ أو شبه العمد وصدقته العاقلة فعليهم: فرع

عليهم وال على بيت املال لكن حيلفون على نفي العلم فإذا حلفوا فالدية عليه  إقراره
 .(4)قطعاا 

أي بال  على العاقلة دية نفس كاملة ثالث سنني يف كل سنة ثلث ؤجلتقوله: و 
على  وقياساا  ،هبم فيجب أن يكون مؤجلة رفقاا  ،ألن حتملها على سبيل املواساة ؛(5)خالف

ألهنا  :وقيل .ألهنا بدل نفس :يف علته فقيل اواختلفو  ،واملراد أهنا مؤجلة يف نفسها ،الزكاة



 (.6/340(، بداية احملتاج )8/567(، النجم الوهاج )413احملرر ص ) (1)
 (.9/351الروضة ) (2)
 (.9/351(، الروضة )10/475(، العزيز شرح الوجيز )12/359احلاوي ) (3)
 (.9/352الروضة ) (4)
 يف ابلدية فيه قضى  هللا رسول أن يف علمته أحد بني اختالف فال اخلطأ : ))فأماقال الشافعي (5)

 (.6/120سنني((. األم ) ثالث
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وليس   ،أنه ال بد من أتجيل يضرب احلاكم :ومقتضى عبارته ،(1)وهو األصح ،دية كاملة
 .(2)قاله يف التحرير ،كذلك بال خالف

يعين أن دية النفس  اثا ثال :وقيل .وامرأة سنتني يف األوىل ثلث قوله: وذمي سنة وقيل ثالاثا 
وأصحهما  ،ألهنا نفس ؛على أحد الوجهني ،والذمي يضرب يف ثالث سنني ،الناقصة كاملرأة

ويف  ،واملرأة يف سنتني يف آخر األوىل ثلث دية الرجل ،فدية الذمي يف سنة ،ينظر إىل القدر
 .(3)آخر الثانية الباقي

ألنه  ؛أو شبه عمد ،أي إذا جىن عليه احلر خطأ قوله: وحتمل العاقلة العبد يف األظهر
ألنه  ؛هو على اجلاين حاالا  بل ،ال حتمله :والثاين .والكفارة فأشبه احلر ،جيب بقتله القصاص

والعاقلة يف قيمته  ،فعلى األول لو اختلف السيد ،فأشبه سائر األموال ،لقيمةابيضمن 
لى ما اعرتفت به العاقلة يف بل الزيدة ع ،فلو صدقه اجلاين مل يقيل عليهم ،صدقوا أبمياهنم

 .(4)ماله
 ،يعين وعلى األظهر فالنظر إىل القدر يف ثالث :وقيل .قوله: ففي كل سنة قدر ثلث دية
ضربت يف ثالث  ،فإن كانت قيمة العبد قدر دية احلر ،أو إىل أنه بدل النفس فيه الوجهان

يف كل سنة قدر ثلث  ،ضربت يف ست سنني ،وإن كانت قدر دينني ،سنني ابتفاق الوجهني
 .(5)دية على األصح

أي إذا وجبت ديتان جبناية  ست :وقيل .ففي ثالثأي مسلمني  ل رجلنيتقوله: ولو ق
فيجب لورثة كل قتيل  ،فاألصح أهنما يضرابن يف ثالث سنني ،أ[ واحد على اثنني/333]

وهم ] ،يف كل سنة ثلث دية ،يضرابن يف ست سنني :وقيل .يف كل سنة ثلث دية



 (.8/469(، النجم الوهاج )9/359(، الروضة )10/483العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/126حترير الفتاوى ) (2)
 (.6/341(، بداية احملتاج )8/469(، النجم الوهاج )10/488العزيز شرح الوجيز ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 9/359(، الروضة )413احملرر ص ) (4)

 (.8/469(، النجم الوهاج )756الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.6/342(، بداية احملتاج )9/359الروضة ) (5)
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 ،فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية ،ولو قتل ثالثة واحداا  ،على املعنيني السابقني  (1)[مبنيني
 ،ليس بقيد ،رجلني :وقوله. (2)يف سنة :وقيل .تؤجل عليهم يف ثالث سنني على الصحيح

 ،(4)وهو األصح (3)[أي]إن اعتربان النفس  ،فهي يف ثالث :قال اإلمام ،فلو قتل امرأتني
 .(5)وإن اعتربان القدر فهل يضرب يف سنتني أو ثالث وجهان

 ،يعين أن دية األطراف كلها يف سنة  :وقيل .يف كل سنة قدر ثلث ديةقوله: واألطراف 
فإن  ،والصحيح التفصيل ،أو كثرت :قلت .تضرب يف سنة :واحلكومات قيل ،وأروش اجلراح

ففي سنتني  ،ومل جياوز الثلثني ،وإن زاد عليه ،ضرب يف سنة ،مل يزد الواجب على ثلث الدية
ومل جياوز الدية ففي  ،وإن زاد على الثلثني ،ويف آخر الثانية الباقي ،يف آخر األوىل ثلث الدية

 .والرجلني فاملذهب أنه يف ست سنني ،وإن زاد على الدية كقطع اليدين ،ثالث سنني
 .(6)يف ثالث :وقيل

يعين أن ابتداء املدة يف دية النفس من  قوله: وأجل النفس من الزهوق وغريها من اجلناية
 ،ألنه حق مؤجل وجب بسبب ؛أو بسراية جرح ،ذففء قتله جبرح مسوا ،وقت الزهوق

أن  ،(7)للمحرر وأطلق املصنف تبعاا  ،كالثمن املؤجل  ،فكان ابتداؤه من حني وجود السبب
واندملت  ،اجلراحة (8)[تسري]وذلك فيما إذا مل  ،أرش ما دون النفس أجله من وقت اجلناية

ففي مطالبة  ،وعلى هذا لو مضت سنة ومل يندمل ،ألن الوجوب يتعلق هبا ؛على الصحيح


 يف نسخة أ )مبينان( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (1)
 (.6/342(، بداية احملتاج )8/470(، النجم الوهاج )10/489العزيز شرح الوجيز ) (2)
 سقط من )ب(. (3)
 ب[-404] (4)
لطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق ا (5)

 (.757ص )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 490-10/489العزيز شرح الوجيز ) (6)

 (.758الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.414احملرر ص ) (7)
 يف )ب(: تسرت. (8)
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أما إذا سرت من عضو  ،(1)اخلالف يف مطالبة اجلاين العامد قبل االندمال ،العاقلة ابألرش
 ؛ابتداؤها من وقت االندمال :فقيل ،فسرى إىل الكلف ،كما إذا قطع أصبعه  ،إىل عضو

يعترب أرش  :وقيل .ية اجلنايةألنه هنا ؛من سقوط الكف :وقيل .ألنه وقت استقرار اجلناية
 ،(3)واإلمام ،واختاره القفال ،وأرش الكف من يوم سقوطها ،(2)األصبع من اجلراحة

 .(5)ورجحه اإلمام البلقيين ،والرويين ،(4)والغزايل
ال يؤخذ  ،أي إذا مات يف أثناء السنة بعض العاقلة قوله: ومن مات ببعض سنة سقط

كان ينبغي   :وقال الزركشي. (6)ولو مات بعد احلول وجب يف تركته ،كالزكاة  شيء من تركته
لو مات حيث  ،حىت خيرج اجلاين ،كما عرب به احملرر  ،وهو بعض العاقلة ،أن يصرح ابلعاقل
 .(7)فإهنا تؤخذ كلها على الصحيح ،يف أثناء السنة ،أوجبنا عليه الدية

 ؛أما الفقري والرقيق كافر وعكسهقوله: وال يعقل فقري ورقيق وصيب وجمنون ومسلم عن  
فألنه  ؛وأما الصيب واجملنون وكذا املرأة ،وإن كان الفقري مكتسباا  ،للمواساة فألهنما ليسا أهالا 

وظاهر  :قال الزركشي. (8)هنا ال تعقلوقد قدم التصريح أب ،واملعاونة ،ليس هلم أهلية النصرة
وحيتمل الوجوب فيما إذا قل زمن  ،واملطبق ،إطالقهم أنه ال فرق يف اجلنون بني املنقطع



 (.6/363تاج )(، بداية احمل9/361(، الروضة )11/593البيان ) (1)
ذكر األوجه الثالث القاضي حسني، وقال الزركشي عنه: وأغرب القاضي حسني يف ذكرها.  (2)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  
 (.760ص )

 (.16/511هناية املطلب ) (3)
 (.3/127(، حترير الفتاوى )10/486انظر: العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.3/127(، حترير الفتاوى )4/133تتمة التدريب ) (5)
 (.9/360(، الروضة )10/491العزيز شرح الوجيز ) (6)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (7)

 (.762ص )
 (.573-8/572(، النجم الوهاج )9/356(، الروضة )12/351احلاوي ) (8)
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فهل يغرم حصته اليت أداها  فإن ابن ذكراا  ،كاملرأة  (2)[واخلنثى] .(1)اجلنون يف السنة انتهى
 ؛بل األصح أنه ال يغرم :وقال البلقيين .(3)لعل أصحهما نعم :قال يف الروضة ،غريها وجهان

 ،وأما املسلم عن الكافر وابلعكس ،واملناصرة الظاهرة ،ألن التحمل مبين على املواالة
 .(4)نقطاع املواالة واملناصرة بينهمافال

أو  ،مستأمنني أو ،أي إذا كاان ذميني قوله: ويعقل يهودي عن نصراين وعكسه يف األظهر
كما يرث بعضهم من   ،وزادت مدة العهد على أجل الدية ،واآلخر مستأمناا  أحدمها ذمياا 

وال  ،وأما احلريب فال يتحمل عن املذب ،النقطاع املواالة بينهما ؛ال :والثاين .(5)بعض
 .(6)ابلعكس

ألن ما  ؛واملتوسط ربعألنه أول درجات املواساة يف الزكاة  ؛قوله: وعلى الغين نصف دينار
 ،يشبه أن يكون املرعي يف وجوب النصف :قال الرافعي .(7)دونه اتفه ال حيصل املواساة به

ويوضحه قول  ،ألن اإلبل هو الواجب ؛ال أنه يلزم العاقلة عني الذهب ،أو الربع قدرمها
 .(8)أو ستة دراهم ،املتويل نصف دينار



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.763ص )

 يف نسخة أ )واجلنني( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب. (2)
 (.9/355الروضة ) (3)
 (.3/128(، حترير الفتاوى )4/133تتمة التدريب ) (4)
 (. 9/355(، الروضة )414وصححه الرافعي والنووي. احملرر ص ) (5)
 (.6/345(، بداية احملتاج )10/477العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.414(، احملرر ص )7/197(، التهذيب )16/516هناية املطلب ) (7)
 (.10/479العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 :وقيل .(1)فكررت بتكرره كالزكاة ،ألهنا مواساة تتعلق ابحلول ؛قوله: كل سنة من الثالث
فال خيالف إال يف هذا  ،ألن األصل عدم الضرب ؛أي النصف أو الربع هو واجب الثالث

 .(2)وعلى الفقري نصف سدسه ،فعلى هذا على الغين يف كل سنة سدس دينار ،القدر
ويضبط الغىن والتوسط  :قال البغوي .أي الغىن والتوسط قوله: ويعترب أن آخر احلول

 فمن ملك ،ورأى اإلمام أن األقرب اعتبار ذلك ابلزكاة .(3)والزمان ،وخيتلف ابلبالد ،ابلعادة
وسائر ما ال يباع يف  ،عن مسكنه أي فاضالا  ،أو ما يساويهما يف آخر احلول ،عشرين ديناراا 

فوق  ويشرتط ان ميلك شيئاا  ،عن حاجاته فمتوسط أو دوهنا فاضالا  ،فغين (4)الكفارة
 .(5)وهو الربع لئال يصري فقرياا  ،املأخوذ

مل يلزمه شيء من واجب ذلك  ،آخر احلول أي من كان معسراا  قوله: ومن أعسر فيه سقط
فلو أعسر  ،آلخر احلول لزمه فإن كان موسراا  ،أو أيسر بعد ،من قبل وان كان موسراا  ،احلول

 .(6)بعده فهو دين عليه
وصار يف آخره  ،أو جمنوانا  ،أو صبياا  ،أو رقيقاا  ،لو كان بعضهم يف أول احلول كافراا : فروع

قيين أنه لورجح الب ،(7)فاألصح أنه ال يلزمه حصة تلك السنة وال ما بعدها ،بصفة الكمال
ومل  ،ولو طرأ اجلنون يف أثناء احلول سقط واجب ذلك احلول ،(8)يؤخذ منه حصة ما بعدها

يسقط واجب الذي قبله إذا مت احلول وهناك إبل مجعت العاقلة ما عليهم من نصف وربع 
فلو  ،فعلى القولني يف أن الواجب حىت القيمة أو بدل مقدر فإن مل يؤخذ ،واشرتوا به إبالا 



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 414(، احملرر ص )7/197وهو األصح. التهذيب ) (1)
 (.770والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )

 (.6/346(، بداية احملتاج )8/574(، النجم الوهاج )414احملرر ص ) (2)
 (.7/197التهذيب ) (3)
 أ[-405] (4)
 (.16/516هناية املطلب ) (5)
 (.6/346(، بداية احملتاج )8/575(، النجم الوهاج )9/356(، الروضة )414احملرر ص ) (6)
 (. 9/356الروضة ) (7)
 (.3/128(، حترير الفتاوى )4/134تتمة التدريب ) (8)
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وأن وجدت بعد أخذ البدل مل يؤثر إذا كانت  ،أتخر األداء بعد احلول فوجدت لزمهم اإلبل
ال إو  ،بل إن كان هلم مال أخذ منه ،وال ينتظر حضورهم ،العاقلة غائبني مل يستحضروا

وإن شاء  ،إىل قاضي بلدهم ليأخذها ويكتب بذلك ،فحكم القاضي ابلدية على ترتيبهم
وإن غاب  ،وأيخذها منهم ،حكم ابلقتل وكتب إىل قاضي بلدهم ليحكم عليهم ابلدية

ضربت على اجلميع يف  ،بعضهم وحضر بعضهم واستووا يف الدرجة أو كان احلاضرون بعد
فإن مل يفوا ابلواجب كتب القاضي ملا  ،وإن كان احلاضرون أقرب وزع عليهم ،األظهر

 .(1)بقي
 ،أو قصاصاا  ،يعين إذا جىن العبد جناية توجب ماالا  مال جناية العبد يتعلق برقبته: فصل

ألنه مل جين ففيه  ؛ألنه ال ميكن إلزام جنايته السيد ؛فيؤدي منها ،وعفى على مال تعلق برقبته
أو أتخري إىل غاية  ،ألنه تفويت للضمان ؛تقوال أن يكون يف ذمة العبد إىل الع ،إضرار به

ويف أصل الروضة يف الرهن يف اجلنايت . (2)وسطاا  فجعل التعلق ابلرقبة طريقاا  ،غري معلومة
فأمره  ،ب[ يعتقد وجوب طاعة السيد/333] أو أعجمياا  ،أن العبد إذا كان غري مميز

 .(3)وال يتعلق الضمان برقبته يف األصح ،ابجلناية فاجلاين هو السيد
يعين أن أبرشها  :ويف القدمي .قوله: ولسيده بيعه هلا وفداؤه ابألقل من قيمته وأرشها

ويفديه على اجلديد أبقل األمرين من  ،وبني أن يفديه ،السيد ابخليار بني أن يبيعه للجناية
فإذا مل يسلمه طولب  ،إال تسليمهته أقل فليس عليه يمه إن كان قألن ؛وأرش اجلناية ،قيمته

 ؛ما بلغ ابألرش ابلغاا  :والقدمي .فليس للمجين عليه إال ذاك ،وان كان األرش أقل ،بقيمته
حكاه ، واملعترب قيمة يوم اجلناية على النص ،(4)ألنه لو سلمه رمبا اشرتي أبكثر من قيمته



 (.9/361نص عليه النووي. الروضة ) (1)
جلراح والديت، حتقيق الطالب: (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب ا10/496العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.8/576(، النجم الوهاج )772أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.4/104الروضة ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح 4/134(، تتمة التدريب )10/498العزيز شرح الوجيز ) (4)

 (.774والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
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 ،ا نقص قبله ال يؤاخذ به السيدألن م ؛القفال ينبغي اعتبارها يوم الفداءا  :وقال ،(1)البغوي
. (2)مث نقصت قيمته ،ومحل النص على ما إذا صدر من السيد منع من بيعه حال اجلناية

فالنظر إىل وقت  ،وقضية ذلك أنه إذا زادت قيمته بعد املنع ،وهو متجه :قال البلقيين
 .(3)لتعلق حق اجملين عليه ابلزيدة ؛الفداء

هل يتعلق  ،يعين أن املال الواجب جبناية العبد رقبته يف األظهرقوله: وال يتعلق بذمته مع 
أو جبملته إن تلف الثمن قبل إنفاقه  ،حىت يتبع مبا فضل عن مثن رقبته من األرش ،بذمته

  ،ألنه لو تعلق ابلذمة ملا تعلق ابلرقبة ؛وينسب إىل اجلديد ،أو قوالن أصحهما ال ،وجهان
فيقطع  وإال ،وحمل اخلالف إذا اعرتف السيد ابجلناية ،هكديون املعامالت اليت تثبت يف ذمت

 .(4)أبن األرش يتعلق بذمة العبد
ذلك ولو جىن اثنيا قبل أي ولو تكرر  قوله: ولو فداه مث جىن سلمه للبيع أو فداه

 :ويف القدمي .(5)أي على اجلديد الفداء ابعه فيهما أو فداه ابألقل من قيمته واألرشني
فإن منع لزمه  ،للفداء وحمل هذا ما إذا مل مينع من بيعه خمتاراا  :قال االمام البلقيين ابألرشني

وصرح به الرافعي يف الكالم على اجلناية  ،كما لو كان منفرداا   ،أن يفدي كال منهما
 .(8)فاحلكم كذلك ،قبل البيع ولو كان سلمه للبيع فجىن اثنياا  ،(7)انتهى (6)املستولدة

يعين إذا أعتق  القوالن :وقيل .أو ابعه وصححنامها أو قبله فداه ابألقل قوله: ولو أعتقه
ويف  ،على األظهر وهو يف العتق إذا كان موسراا  ،أو ابعه وقلنا بنفوذمها ،السيد اجلاين



 (.7/174التهذيب ) (1)
 املصدر السابق. (2)
 (.3/129(، حترير الفتاوى )135-4/134انظر: تتمة التدريب ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، 7/174(، التهذيب )12/270احلاوي ) (4)

 (.8/577(، النجم الوهاج )776حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.9/363(، الروضة )7/175التهذيب ) (5)
 (.10/501العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/132(، حترير الفتاوى )4/135تتمة التدريب ) (7)
 (.6/349(، بداية احملتاج )8/578النجم الوهاج ) (8)
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وهذا إذا أمكنه دفع  ،أو استولد اجلناية لزمه الفداء ،بعد اختيار الفداء أو قبله  (1)البيع
ألن حق  ؛وبيع يف اجلناية ،أو غيبته فسخ البيع ،أو أتخر إلفالسه ،فلو تعذر حتصياه ،الفداء

ويف  ،(3)عما إذا أبطلنامها ،وصححنامها :واحرتز بقوله. (2)اجملين عليه أقدم من حق املشرتي
وبطالن  ،لتعذر البيع ؛صحهما القطع أبقل األمرينأو  ،طرد القولني :أحدمها :قدره طريقان

 .(4)دةتوقع الزي
أو  ،يعين إذا مات العبد اجلاين قوله: ولو هرب أو مات برئ سيده إال إذا طلب فمنعه

فلو  ،وكذا لو طلب ومل مينعه ،فال شيء على السيد ،هرب قبل أن يطالب السيد بتسليمه
 ،ن يعلم سيده موضعهأأنه ال فرق يف اهلارب بني  ،أو قضية إطالقه ،للفداء منعه صار خمتاراا 

قاله  ،(5)ألن التسليم واجب عليه ؛وأمكنه رده أنه جيب ،ويتجه أنه إذا علمه ،أوال
 .(6)الزركشي

فإن  ،أي ليباع إذا كان حياا  قوله: ولو اختار الفداء فالصحيح أنه له الرجوع وتسليمه
فإن  ،وحمل اخلالف ما إذا مل ينقص قيمته بعد اختيار الفداء ،(7)مات فال رجوع له حبال

ألنه فوت ابختياره ذلك  ؛(8)واالقتصار على تسليم العبد قطعاا  ،نقصت مل ميكن من الرجوع



 ب[-405] (1)
 (.8/578(، النجم الوهاج )9/363(، الروضة )414احملرر ص ) (2)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (3)

 (.779ص )
 (.8/578(، النجم الوهاج )9/363الروضة ) (4)
 (.6/349(، بداية احملتاج )10/499(، العزيز شرح الوجيز )7/174التهذيب ) (5)
حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، (6)

 (.780ص )
(، 10/449وحكى اإلمام فيه االتفاق، و القول الثاين: يلزمه؛ عمالا ابلتزامه. العزيز شرح الوجيز ) (7)

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  
 (. 781ص )

 (.9/364(، الروضة )7/174التهذيب ) (8)
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لو كان  :وقال .(1)قاله اإلمام البلقيين ،أسلمه وأغرم النقص قبل :فإن قال ،القدر من قيمته
للضرر  ؛وللسيد أموال غريه فليس له الرجوع قطعاا  ،يضر ابجملين عليه يتأخر بيعه أتخراا 

ويف بعض  ،(2)الكتاب ابلصحيح موافق ملا يف الروضة وتعبري ،احلاصل للمجين عليه ابلتأخري
 .(3)النسخ األصح

 ،إذا جنت املستولدة على نفس أو مال القوالن :وقيل .قلقوله: ويفدي أم ولده ابأل
فأشبه ما إذا  ،من بيعها مع بقاء الرق فيها عستيالد مانألنه ابإل ؛وجب على السيد فداؤها

 :وقيل .واألرش ،واملذهب أنه يفديها أبقل األمرين من قيمتها ،جىن القن فلم يسلمه للبيع
 .(5)واملعترب قيمتها يوم اجلناية على األصح .(4)قوالن كالقن

وقلنا يفدي  ،إذا جنت املستولدة جنايتني فصاعداا  قوله: وجناايهتا كواحدة يف األظهر
فإن   ،وإن قلنا ابملذهب أن الواجب أقل األمرين ،وش ابلغة ما بلغتلزم السيد األر  ،ابألرش

وكان الباقي من القيمة يفي أبرش اجلناية  ،وفداها به ،كان أرش اجلناية األوىل دون القيمة
والباقي من  ،أو أكثر أو أقل ،وإن كان أرش األوىل كالقيمة ،فداها أبرشها أيضاا  ،الثانية

فيلزمه  ،أن اجلنايت كلها كواحدة :أظهرها ،فثالثة أقوال ،القيمة ال يفي أبرش اجلناية الثانية
يلزمه  :والثاين. (6)أو عليهم على قدر جنايهتم ،للجميع فداء واحد يشرتك اجملين عليهما

 ،(1)البغويو  ،(9)والربيع ،(8)للمزين تبعاا  (7)ورجحه اإلمام البلقيين ،لكل جناية فداء


 (.3/132(، حترير الفتاوى )4/136تتمة التدريب ) (1)
 (.9/364الروضة ) (2)
 (.3/132حترير الفتاوى ) (3)
 (.9/364(، الروضة )10/500(، العزيز شرح الوجيز )7/175التهذيب ) (4)
ت، حتقيق الطالب: (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والدي10/500العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.784أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/502(، العزيز شرح الوجيز )7/175التهذيب ) (6)
 (.3/133(، حترير الفتاوى )4/137تتمة التدريب ) (7)
 (.247خمتصر املزين ص ) (8)
 (.6/110األم ) (9)
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إن فدا لألوىل قبل جنياهتا  :والثالث. (3)أحب إلينا :وقال فيه الشافعي، (2)واخلوارزمي
أما إذا دفعه  ،حمل هذا إذا فدا لألوىل ابختياره :وقيل .(4)وإال فواحد ،لزمه فداء آخر ،الثانية

 .(5)فال يلزمه شيء آخر قطعاا  ،بقضاء القاضي
فداه السيد أبقل األمرين  ،إذا جىن ولد املستولدة من زوج أو زان جناية توجب ماالا  فرع:
إذا جىن العبد املوقوف وقلنا  :وقال ،(6)قاله اإلمام البلقيين ،وحيتمل يف طرد اخلالف ،قطعاا 
 ،(7)ففي الروضة ،فاألصح أن الواقف يفديه فلو كان ميتاا  ،ظهر أن امللك فيه هلل تعاىلابأل

واملنذور إعتاقه بفدية  :قال ،وهو األرجح ،عن اجلرجانيات أن الفداء يف تركته ،(8)هاوأصل
فإن مات قبل أن يعتقه فهو كاملوصي إبعتاقه إذا جىن بعد موت املوصي  قطعاا  (9)[الناذر]

 .(10)وقبل اإلعتاق جنايته يف كسبه إذا قلنا إنه للعبد وهو املذهب



 (.7/175التهذيب ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 10/502انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.3/133(، حترير الفتاوى )785الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.6/110األم ) (3)
 (.6/351بداية احملتاج ) (4)
ب: أنس برهان الدين بن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطال (5)

 (.785ص )
 (.4/137تتمة التدريب ) (6)
 (.5/354الروضة ) (7)
 (.6/296العزيز شرح الوجيز ) (8)
 يف نسخة أ )الباذر( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (9)
 (.4/137تتمة التدريب ) (10)
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يعين أن دية اجلنني احلر  جبناية يف حياهتا أو موهتا فصل: يف اجلنني غرة إن انفصل ميتا
 ،(1)للحديث املتقدم يف فصل العاقلة ،ابجلناية غرة أو أحدمها إذا انفصل ميتاا  ،املسلم أببويه

 ،ألنه غرة ما ميلك أي أفضله ؛مسيت بذلك ،(2)كان أو أنثى  ذكراا  ،وهي النسمة من الرقيق
واختاذ دواء  ،هي ما يؤثر يف اجلنني من ضرب ،جبناية :وقوله. (3)الستتاره ومسي اجلنني جنيناا 

 أو جرحها فألقت جنيناا  ،فإذا قطع طرف حامل ،وحنوها ،وال أثر للطمة اخلفيفة ،وحنومها
ولو أتملت  ،وهو هلا ،مقدراا  (4)حكومة كان أو أرشاا  ،جيب مع الغرة ضمان اجلناية ،ميتاا 

. (5)ن بقي وجبت له احلكومة يف األصحإو  ،مل جيب لألمل شيء ،ابلضرب ومل يبق شني
أ[ تعلق بقوله /334وإن ] ،إن تعلق بقوله انفصل فال إشكال ،يف حياهتا أو موهتا :وقوله

وقال  ،(6)وبه قال القاضي أبو الطيب ،جبناية تناول ما إذا ضرب بطن ميتة فألقت ميتاا 
وأول كالم الكتاب أبن  ،(9)(8)البلقيينورجحه اإلمام  ،(7)ال شيء فيه يف هذه احلالة :البغوي

 انفصل حبياته يف حياهتا فالعامل انفصل. :املراد
مث أجهضت بد أن يكون األم معصومة حال اجلناية فلو جىن على حريته فأسلمت ال فرع:

وجيرين فيما لو جىن السيد على أمته احلامل من  :قال البغوي، مل جيب الغرة على األصح



 فأسقطت، حبجر األخرى إحديهما فرمت، اقتتلتا هذيل من امرأتني أن: ))الشيخان رواه ما (1)
. تقدم ((أمة أو، عبد بغرة اجلنني ويف، القاتلة عاقلة على ابلدية  هللا رسول فقضى، جنينها

 (.-خترجيه ص )
 (.11/33(، لسان العرب )2/658الصحاح ) (2)
 (.3/217(، لسان العرب )5/1690(، الصحاح )231املصباح املنري ص ) (3)
 أ[-406] (4)
 (.10/405(، العزيز شرح الوجيز )7/211التهذيب ) (5)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (6)

 (.789ص )
 (.7/212التهذيب ) (7)
 (.3/135حترير الفتاوى ) (8)
 (.12/389ورجحه املاوردي. احلاوي ) (9)
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 ،للجاين ومراده إذا كان احلمل ملكاا  :قال اإلمام البلقيين .(1)قت اجلننيغريه فعتقت مث أل
لكن  :وقال .أو واطئ بشبهة ظنها حرة ،فقد ال يكون ملكه أبن يكون من زوج غري حبريتها

من زوج أو زان مث أعتقها  ،فيما إذا ضرب أحد الشريكني جارية حامالا  (2)نص يف األم
ومقتضيا إجياب الغرة يف الصورتني على اجلاين وهو  ،أنه يضمن الغرة الكاملة ،فأجهضت

ويف مسألة الشريكني عن أكثر الناقلني وصححا خالفه  ،(4)والنووي ،(3)الذي حكاه الرافعي
 .(5)حبال اإلجهاض فإنه ال يتحقق اجلناية على اجلنني إال به والنص هو املعتمد اعتباراا 

أي هل املعترب انكشاف اجلنني بظهور شيء  بال انفصال يف األصحقوله: وكذا إن ظهر 
ألن املقصود أن  ؛(6)وهو املنصوص األول :أصحهما ،أو االنفصال التام وجهان ،منه

 .(7)يتحقق وجوده
 وأ ،وال انكشف خبروج رأسه ،ومل ينفصل اجلنني ،أي فإن ماتت األم قوله: وإال فال

فضرهبا  ،وكذا لو كانت منتفخة البطن ،مل جيب شيء ،مشاهدته يف بطنها بعد قدها نصفني
 فزالت جلواز أنه كان رحياا  ،أو كانت جتد حركة يف بطنها ،ضارب فزال االنتفاخ

 .(9)(8)فانفشت



 (.7/215التهذيب ) (1)
 (.6/107األم ) (2)
 (.10/517العزيز شرح الوجيز ) (3)
 (.373-9/372الروضة ) (4)
 (.3/134حترير الفتاوى ) (5)
 (.6/110األم ) (6)
 (.9/368(، الروضة )10/505(، العزيز شرح الوجيز )6/110األم ) (7)
 ص الوسيط املعجم (،601) ص احمليط القاموس: انظر. وحنوها القربة من خرجت: الريح انفشَّت (8)

 (.َفشَّ  مادة) (689)
 (.6/352(، بداية احملتاج )8/584(، النجم الوهاج )10/504العزيز شرح الوجيز ) (9)
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 .(1)ألن الظاهر أنه مات بسبب آخر ؛بال أمل مث مات فال ضمان وبقي زمانا  قوله: أو حياا 
ألان تيقنا  ؛أي الدية الكاملة فدية نفس إن مات حني خرج أو دام أمله وماتو قوله: 

كتنفس وامتصاص   ،أو وجد ما يدل على حياته ،سواء استهل ،فأشبه سائر األحياء ،حياته
وال  ،(3)وال عربة مبجرد االختالج على املشهور ،(2)وبطشها ،وحركة قوته كقبض يد ،لنب

وال بني اثبت  ،أو ال يعرف حاله ،أو أنثى فرق يف وجوب الغرة بني أن يكون اجلنني ذكراا 
أو  ،ن ينفصل لوقت يعيش فيهأوال بني  ،وال بني اتم األعضاء وانقصها ،النسب وغريه

ولو اشرتك اثنان يف الضرب فالغرة  ،شهرأن ينفصل لدون ستة أب ،لوقت ال يتوقع أن يعيش
 .(4)ومات احلي وجبت دية وغرة ،وميتاا  ولو ألقت حياا  ،عليهما

 ،ألن الغرة متعلقة ابسم اجلنني ؛ابلنص عمالا  فغراتنأي ميتني  ألقت جنيننيقوله: ولو 
ومل تلقي بعدها  ،على الصحيح املنصوص إذا ألقتها فغرة أو يداا  .(5)فتعددت بتعدده

ألن اليد تضمن  ؛جيب نصف غرة :وقيل .(6)ألن العلم قد حصل بوجود اجلنني ؛اجلنني
ولو ألقت يدين  ،وهو تفريع على أن اجلنني ال يضمن حىت ينفصل كله .(7)بنصف اجلملة

 .(8)وجب غرة قطعاا  ورجالا  أو يداا  ،أو رجلني



 (.8/584(، النجم الوهاج )10/505(، العزيز شرح الوجيز )415احملرر ص ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي،  25/81وحكى ابن عبد الرب، والزركشي فيه اإلمجاع. االستذكار ) (2)

 (.791كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/506(، العزيز شرح الوجيز )7/211التهذيب ) (3)
 (.8/584النجم الوهاج ) (4)
حكى الزركشي فيه اإلمجاع، ونقله عن ابن املنذر. السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح  (5)

 (.793والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
 (.10/507(، العزيز شرح الوجيز )12/385وبه قطع األصحاب. احلاوي ) (6)
 (.8/585(، النجم الوهاج )10/507العزيز شرح الوجيز ) (7)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (8)

 (.793ص )
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جيب الغرة فيما  ل أو قلن لو بقي لتصوريقوله: وكذا حلم قال القوابل فيه صورة خفية ق
 ،وال يشرتط أن يظهر مجيع األعضاء ،أو عني وحنوها ،أو أصبع ،ظهر فيه صورة آدمي كيد

وإن قلن  ،وجبت الغرة أيضاا  ،فشهد القوابل أن فيه صورة خفية ،ولو مل يظهر شيء من ذلك
وإن  ،(1)مل جيب الغرة على املذهب ،لو بقى لتصور ،فليس فيه صورة لكنه أصل آدمي

هو طريق من  ،قيل أو قلن :وقوله. (2)مل جيب بال خالف ،شككن يف أنه أصل آدمي أم ال
وأقل ما يكون به السقط  : ))النص يف الغرة يف األم لفظه :وقال اإلمام البلقيين. (3)الطرق
 ،أو عني ،أو ظفراا  ،أو العلقة أصبع ،أن يبني من خلقته شيء يفارق املضغة ،فيه غرة جنيناا 

 ،(5)ومفهومه ينبه أنه إذا مل تكن الصورة ال تلزمه الغرة .(4)((أو ما ابن من خلق ابن آدم
ففرق بني  ،أن فيه صورة خفية ،أن أمية الولد تثبت مبا يقول النساء ،والنص يف أم الولد

 ،والشرح من نقل النصوص يف احلالة اليت ال يكون فيها صورة ظاهرة ،وما يف الروضة ،البابني
 .(6)وال خفية ليس مبسلم



 ،ألن الغرة اخليار ؛(7)عبد أو أمة مميز سليم من عيب مبيعأي الغرة الواجبة  قوله: وهي
جرب اخللل  :واملقصود من الغرة ،والصغري حيتاج إىل من يكفله ،واملعيب ليس من اخليار

واكتفى املصنف ابلتمييز عن  ،وال يعترب يف الغرة نوع قطعاا  ،إبتالف ولدمها ،احلاصل لألبوين
ال بد من  :وقال اإلمام البلقيين. (8)وقد حيصل التمييز قبل هذا السن ،التقييد بسبع سنني



 (.6/382(، الوسيط )12/388احلاوي ) (1)
 (.10/510العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.8/585النجم الوهاج ) (3)
 (.6/115األم ) (4)
 (.3/135(، حترير الفتاوى )4/140انظر: تتمة التدريب ) (5)
 (.9/368الروضة ) (6)
 ب[-406] (7)
 (.8/586(، النجم الوهاج )9/376(، الروضة )10/522العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ،وال جيرب املستحق على قبول خصي ،(1)فقد نص عليه يف األم ،هذا السن مع التمييز
وهو سبع  ،وال جيرب على قبول من بلغ سن التمييز ،وكافر ولو رضي ابملعيب جاز ،وخنثى

نه ألنه جزم يف كتاب البيع أب ؛أفهم امتناع احلامل :الزركشيوقال . (2)وال متييز له ،أو مثان
لكن يف البحر يف كتاب الزكاة قبول املوطوءة  ،وبه صرح صاحب املعتمد ،عيب يف اجلواري

 .(4)دمآخبالف بنات  ،احلمل (3)عرابلكن الغالب يف ال ،خبالف الزكاة ،هنا
وخيرج  ،مامل يضعف ،أي يقتل من سن سبع وفوق صح قبول كبري مل يعجز هبرمألوا :قوله

 ،وعجز ابهلرم امتنع ،فإن ضعف ،إلطالق اخلرب ؛وهذا هو املنصوص ،عن االستقالل ابلدم
ألن مثنها ينقص  ؛وال الغالم بعد مخس عشرة سنة ،يقتل اجلارية بعد عشرين سنة ال :وقيل

 .(5)بعد ذلك
ال يشرتط  :وقيل .مسة أبعرةقوله: ويشرتط بلوغها نصف عشر دية فإن فقد فخ

أنه يشرتط أن تبلغ قيمة الغرة يف  :أصحهما ،يف تقدير قيمة الغرة وجهانفللفقد قيمتها 
قوما  ،وزيد بن اثبت ،وعلياا  ،ألن عمر ؛وذلك مخس من اإلبل ،احلر نصف عشر دية األب

والسن  ،ال يشرتط بل إذا وجدت السالمة :وقيل .(6)وال خمالف هلم ،الغرة خبمسني ديناراا 
أو وجدت أبكثر من  ،وإن مل يوجد الغرة ،قيمتها أو كثرت :قلت .(7)املعترب وجب القبول



 (.6/109األم ) (1)
 (.3/136(، حترير الفتاوى )4/140تتمة التدريب ) (2)
ِتية خالف وهو العرب، إبل اإلبل من والعريب. العريب مجع الِعراب: (3)  الطويل اإلبل: والبختية. الب خ 

 ويطلق. ملس جرد كرائم  حسان نوع البقر من والعراب.  الرتك إبل وهو سنامان، وله األعناق،
 .(6/249) البجريمي حاشية (،326) ص املنري املصباح: انظر. عموماا  البقر على

السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)
 (.798ص )

 (.8/586(، النجم الوهاج )10/523(، العزيز شرح الوجيز )12/393احلاوي ) (5)
 (.12/394قال املاوردي: ))ومل خيالفهم فيه أحد، فصار إمجاعاا((. احلاوي ) (6)
 من خبمس التقدير أدري ولست وقال: .املذهب نقلة معظم كالم  عليه دل ما وهو :الغزايل قال (7)

 (.6/386أخذ. الوسيط ) أين من اإلبل
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قيمة  :والثاين ،جيب مخس من اإلبل :أظهرمها ،فطريقان أصحهما على قولني ،مثن املثل
فهو   ،إلبل فعقدتفإذا أوجبنا ا ،والطريق الثاين القطع بوجوب مخس من اإلبل ،الغرة

أو ستمائة  ،وعلى القدمي مخسون ديناراا  ،فعلى اجلديد جيب قيمتها ،كفقدها يف الدية
 .(2)وقوله بلوغها أي بلوغها قيمتها. (1)درهم

ألنه دية  ؛ب[ مث مات/334] أي الذين يرثونه لو انفصل حياا  قوله: وهي لورثة اجلنني
وقضيته أهنا جتب لورثة اجلنني ابتداء وال تقدر امللكة فيها للجنني لكن صرح  ،(3)نفس

البندنيجي يف ابب الوصية أبن القولني يف الدية جيرين يف الغرة وعلى هذا فاألصح ثبوهتا 
ولو جنت احلامل على نفسها بشرب دواء أو غريه فال شيء  .(4)للميت ابتداء قاله الزركشي

 .(5)ألهنا قاتلة ؛وذة من عاقلتهاهلا من الغرة املأخ
اجلناية على اجلنني قد  إن تعمد فعليه :وقيل .(6)حلديث املرأتني ؛قوله: وعلى عاقلة اجلاين

أبن تقصد ضرهبا  ،وقد يكون شبه عمد ،ن يقصد غري احلامل فيصيبهاأب ،يكون خطأ حمضاا 
ألنه ال  ؛حمضا على الصحيح فتسقط وال يكون عمداا  ،مبا ال يؤدي إىل اإلسقاط غالباا 
إذا قصد  حمضاا  يكون عمداا  :وقيل .فالغرة على العاقلة ،يتحقق وجود حياته حىت تقصد

 .(7)اإلسقاط



 (.10/524(، العزيز شرح الوجيز )6/386الوسيط ) (1)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (2)

 (.801ص )
 (.10/525العزيز شرح الوجيز ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.805ص )
 (.10/525(، العزيز شرح الوجيز )7/213التهذيب ) (5)
 (.808سبق خترجيه ص ) (6)
 (.10/525(، العزيز شرح الوجيز )416(، احملرر ص )6/387الوسيط ) (7)
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 .(1)قد حيتج له بظاهر اخلرب :قال الرافعي قوله: واجلنني اليهودي أو النصراين قيل كمسلم
واألصح غرة كثلث  .(2)والتجزئة ممتنعة ،ألنه ال ميكن التسوية بينه وبني املسلم ؛هدر :وقيل

فيكون  ،كما أن دية اليهودي والنصراين ثلث دية املسلم  ،(3)هذا هو املنصوص مسلم ةغر 
ويدفع إىل  ،تؤخذ هذا القدر من الدية :مث قيل ،يف جنني اليهودي والنصراين بعري وثلثا بعري

أو  ،إال أن ال توجد فيعدل إىل اإلبل ،ه يشرتي به غرةنواألصح املنصوص أ ،املستحق
 .(4)أو ستمائة درهم أو مخسون ديناراا  ،الدراهم على اخلالف يف أهنا القيمة

فاألصح املنصوص أنه  ،واآلخر جموسياا  ،أو نصرانياا  لو كان أحد أبوي اجلنني يهوديا : فرع
 .(5)ألن الضمان يغلب فيه طرف التغليظ ؛جيب ما جيب يف اجلنني اليهودي أو النصراين

وهي نصف عشر دية  ،ألن الغرة عندان معتربة ببدل األبوين ؛قوله: والرقيق عشر قيمة أمة
اتبة أو مكأو  ،قنة كانت أو مدبرة ،فيجب يف الرقيق عشر دية األم ،وعشر دية األم ،األب

 .(6)كان أو أنثى  ذكراا  ،مستولدة
 ؛يعين أن قيمة األم تعترب يوم اجلناية عليها على األصح اإلجهاض :وقيل .قوله: يوم اجلناية

 :وقيل .(8)[ةالقيم]وحقيقة هذا الوجه النظر إىل أقصى  :قال الرافعي. (7)ألنه وقت الوجوب
 ،هذا إذا انفصل ميتاا  :قال الزركشي. (10)ألنه وقت استقرار اجلناية  ؛(9)يعترب يوم اإلسقاط



 (.10/511العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.8/588(، النجم الوهاج )9/370(، الروضة )416احملرر ص ) (2)
 (.335خمتصر املزين ص ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.809ص )
 (.9/370الروضة ) (5)
 (.8/588(، النجم الوهاج )10/514(، العزيز شرح الوجيز )416احملرر ص ) (6)
 (.10/516وحكاه الرافعي عن اختيار املزين. العزيز شرح الوجيز ) (7)
 )ب(: القيم.يف  (8)
 أ[-407] (9)
 (.10/516العزيز شرح الوجيز ) (10)
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كما لو قتل   ،ويعترب يوم االنفصال قطعاا  ،ففيه قيمته ،ومات من أثر اجلناية فإن انفصل حياا 
 .(1)قاله يف البحر ،نص عليه عمداا 

وهي  ،(2)كما عرب به احملرر  ،يعين أن بدل اجلنني الرقيق يصرف إىل السيد قوله: لسيدها
 ،واجلنني آلخرن كانت لواحد أب ،وهي حرة ألنه قد يكون رقيقاا  ؛أوىل من عبارة الكتاب

 .(3)فأعتقها صاحبها
كما لو كانت كافرة   قوله: فإن كانت مقطوعة واجلنني سليم قومت سليمة يف األصح

ألن  ؛ال تقدر فيها السالمة :والثاين. (4)وتقوم مسلمة ،بقدر فيها اإلسالم ،واجلنني مسلم
ولو كان  ،ويف تقدير خالفه بعد خبالف صفة اإلسالم وغريه ،(5)نقصان األعضاء أمر خلقي

ألن نقصان اجلنني  ؛واألم سليمة فاألصح أهنا تقدر سليمة أيضاا  ،اجلنني مقطوع األطراف
وعكسه أفاد :فلو قال  ،والتغليظ على اجلاين ،والالئق االحتياط ،قد يكون من أثر اجلناية

 .(6)املسألتني
 ،القوالن يف بدل العبد ،يف حتمل العاقلة لبدل اجلنني الرقيق األظهرقوله: وحتمله العاقلة يف 

 .(7)إلطالق اخلرب ؛أظهرمها نعم
 وخمطئاا  وعامداا  وذمياا  وعبداا  وجمنونا  فصل: جيب ابلقتل كفارة وإن كان القاتل صبياا 

رِير   َخطَأا  م ؤ ِمناا قَ َتلَ  َوَمن  ﴿قوله تعاىل:  ،األصل يف وجوب الكفارة قبل اإلمجاع ومتسبباا   فَ َتح 



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.812ص )

 (.416احملرر ص ) (2)
 (.6/357(، بداية احملتاج )8/590(، النجم الوهاج )3/137حترير الفتاوى ) (3)
 (.10/516(، العزيز شرح الوجيز )416ص ) احملرر (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.6/357(، بداية احملتاج )8/590(، النجم الوهاج )813ص )
 (.6/357(، بداية احملتاج )8/590النجم الوهاج ) (6)
 (.6/357(، بداية احملتاج )8/590(، النجم الوهاج )416احملرر ص ) (7)
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أتينا  (2)وخلرب واثلة بن األسقع ،وشبه العمد ابلقياس ،ويف العمد ،اآلية (1)﴾م ؤ ِمَنة   َرقَ َبة  
 ((،أعتقوا عنه: ))فقال  ،يعين الثأر ابلقتل ،يف صاحب لنا قد استوجب رسول هللا 

والقاتل ال  ،(7)واحلاكم ،(6)وابن حبان ،(5)والنسائي ،(4)وأبو داود ،(3)رواه اإلمام أمحد
فيجب الكفارة  ،وشرط القاتل أن يكون من أهل الضمان ،يستوجب النار إال يف العمد

وقال . (8)وال يضام عنهما كذا يف الروضة هنا ،عتق الويل من ماهلمامو  ،واجملنون ،على الصيب
ألنه يتضمن  ؛لنفسه مل جيز فاعتق الويل عنه عبداا  ،لو لزم الصيب كفارة قتل :يف الصداق

وحكى الزركشي فيما إذا  .(9)وإعتاق عبد الطفل ال جيوز ،وأعتقاه عنه ،دخوله يف ملكه
وكأنه  ،أجاز أو جداا  ،إن كان أابا  :أو أطعم أن البغوي قال ،أعتق من مال نفسه عنهما

مل جيز حىت يقبل  أو قيماا  وإن كان وصياا  ،واإلطعام ،مث انب عنهما يف اإلعتاق ،ملكهما
وقال  .(1)ويف صيام الصيب يف صغره وجهان بال ترجيح .(10)القاضي عنهما التمليك



 (.92سورة النساء آية رقم ) (1)
َقعِ  بن   هو: َواثَِلة   (2)  من وكان تبوك، غزوة وشهد تسع، سنة اللَّي ِثيُّ، أسلم َعاِمر   بنِ  َكع بِ   بنِ  اأَلس 

 عمار، أبو وشداد اخلوالين، إدريس أبو: عنه عمره، روى طال - عنه هللا رضي- املسلمني فقراء
 ابن وهو ومثانني، ثالث سنة بدمشق، تويف مشهور مسجد هللا، وغريهم كثري، وله عبيد بن وبسر

 .سنني ومخس مائة
 (.7/286(، الطبقات الكربى )3/386انظر: سري أعالم النبالء )

 (.25/393مسند اإلمام أمحد ) (3)
 (.3964، ابب ثواب العتق، رقم )(، كتاب العتق4/29سنن أيب داود ) (4)
 (.4872(، كتاب العتق، ابب فضل العتق، رقم )5/11السنن الكربى للنسائي ) (5)
 (.10/145صحيح ابن حبان ) (6)
 (.2/230املستدرك ) (7)
 (.9/381الروضة ) (8)
 (.7/274الروضة ) (9)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق 10/536العزيز شرح الوجيز ) (10)

 (.818الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني  ص )
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وذكرا يف  ،والنووي عن السفيه ،سكتا يعين الرافعي :وقال. (2)أجزأه على األصح :الزركشي
وهو يوهم أن غريها من  ،ابب احلجر أنه يف كفارة اليمني ال يكفر ابلعتق بل ابلصوم

ابن كفارة  ،لكن صرح الصيمري يف ابب احلجر من شرح الكفاية ،(3)ت كذلكالكفارا
وجيب على الذمي والعبد كما يتعلق بقتلهما . (4)وهو القياس ،القتل جتب يف مال السفيه

كمن   ،وجيب يف القتل ابلسبب ،ألنه غري ملزم ؛وال جيب على احلريب ،والضمان ،القصاص
فإن اآلية واخلرب مل يفرقا بني القتل  ،أو نصب شبكة فهلك هبما شخص ،عدواانا  حفر بئراا 

 (6)وحكى الرافعي ،ظاهر كالمهم وجوهبا على الفور :قال يف التحرير .(5)ومبباشرة ،بسبب
 .(7)كما قال يف الكفاية  ،وهو املشهور يف املذهب ،عن املتويل أهنا ليست على الفور

 
 

يعين  حرب وذمي وجنني وعبد نفسه ويف نفسه وجه (8)[يف دار]قتل مسلم ولو بقوله: 
فيجب الكفارة على من قتل  ،أو أمان ،إبميان معصوماا  أن شرط القتيل أن يكون آدمياا 

رِير   م ؤ ِمن   َوه وَ  َلك م   َعد و    قَ و م   ِمن   َكانَ   فَِإن  ﴿لقوله تعاىل:  ؛يف دار احلرب مسلماا   َرقَ َبة   فَ َتح 
لقوله تعاىل:  ؛وعلى قاتل الذمي ،(1)ن كان يف قومإو  :وغريه معناه عند الشافعي (9)﴾م ؤ ِمَنة  



 (.8/593(، النجم الوهاج )10/536العزيز شرح الوجيز ) (1)
ن مستعني  السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين ب (2)

 (.819ص )
 (.4/186الروضة ) (3)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (4)

 (.819ص )
 (.9/380الروضة ) (5)
 (.10/537العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.3/139حترير الفتاوى ) (7)
 يف )ب(: بدار. (8)
 (.92سورة النساء آية رقم ) (9)
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َنك م   قَ و م   ِمن   َكانَ   َوِإن  ﴿ نَ ه م   بَ ي   وعلى من ضرب امرأة  ،(3)اآلية وكذا املستأمن (2)﴾ِميثَاق   َوبَ ي  
 ،(4)والكفارة ومل ينكره أحد ،ألن عمر رضي هللا عنه قضى فيه ابلدية ؛ميتاا  فألقت جنيناا 

وحكى ابن يونس ، فهم وجوهبا يف عبد غريه بطريق الوىلأو  ،وعلى من قتل عبده لعموم اآلية
 ،ألنه معصوم كغريه ؛وعلى من قتل نفسه فيخرج من تركته ،(5)أهنا ال جتب يف عبد نفسه

وجيب الضمان  ،ال جيب كما :وقيل .كما حيرم عليه قتل غريه  ،وحيرم عليه قتل نفسه
 .(7)األصح (6)وجيب بقتل من أذن يف قتل نفسه على ،أ[/335]

ألن حترميه ليس  ؛وإن كان حمرماا  ،أي جيب الكفارة بقتلهما قوله: ال امرأة وصيب حربيني
 .(8)االرتفاق هبم يفوهتملئال  ،بل ملصلحة املسلمني ،حلرمتهم

 ،أي ال جتب الكفارة بقتل الباغي يف حالة القتال والصائل قوله: وابغ وصائل ومقتص منه
وال بقتل احلريب لآلمر  ،ألنه مرخص فيهم ؛إذا قتل اجلاين ،وال على مستحق القصاص

بل  ،ألن التحرمي فيهم ليس حلق هللا تعاىل ؛والزاين احملصن ،وقاطع الطريق ،واملرتد ،بقتله
أبن اجلالد إذا جرى على يده قتل  (10)صلهاأو  (9)وجزم يف الروضة ،على اإلمام تتيافلإل

وعلله  ،ذكره يف قتل احلامل ،ال كفارة عليه ،أبمر اإلمام مع جهل اجلالد ابحلال ،بغري حق



السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (1)
 (.8/594(، النجم الوهاج )555ص )

 (.92سورة النساء آية رقم ) (2)
 (.10/537(، العزيز شرح الوجيز )12/66احلاوي ) (3)
 (.8/19يه خالفاا((. اإلشراف )قال ابن املنذر: ))ال نعلم ف (4)
السراج الوهاج للزركشي، كتاب اجلراح والديت، حتقيق الطالب: أنس برهان الدين بن مستعني   (5)

 (.820ص )
 ب[-407] (6)
 (.10/537العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.6/361(، بداية احملتاج )8/595النجم الوهاج ) (8)
 (.10/178الروضة ) (9)
 (.11/309العزيز شرح الوجيز ) (10)
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يف حالة  ،قد يفهم أن الباغي إذا قتل العادل ،وابغ :وقوله. وآلة سياسته ،نه سيف اإلمامأب
 وابغ وعادل يف القتال. :ان ينبغي أن يقولفك ،واألصح أهنا ال جتب ،لزمته الكفارة ،القتال

ألن يف الكفارة معىن  ؛وهو املنصوص قوله: وعلى كل من الشركاء كفارة يف األصح
كالدية وكفارة   ،جيب عليهم كفارة واحدة :وقيل .وزع على اجلماعةتال ت ،الواحدة (1)العبادة
 .(2)الصيد

 ،أي على من وجدها ابلصفات املذكورة يف الكفارات ،أي عتق رقبة قوله: وهي كظهار
 .(4)(3)فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني لآلية ،فاضلة عن كفايته

فلو مات قبل  ،أي يف كفارة القتل إذا مل يستطع الصوم قوله: لكن ال إطعام يف األظهر
ال بطريق  ،بناء على األصح أهنا تستقر يف ذمته ،التكفري أخرج من تركة لكل يوم مد

قياسا على كفارة  ،يطعم ستني مسكيناا  :والثاين. (5)كما خيرج من فاته صوم رمضان  ،البدلية
وجواب الصحيح أن  ،فحمل املطلق هنا عليه ،وألنه منصوص عليه يف الظهار ،الظهار

إال  ،وأن املطلق ال حيمل على املقيد ،اإلبدال يف الكفارات موقوفة على النص دون القياس
 ،على تقييدها ابملرافق يف الوضوء ،كما محل اليد مطلق يف التيمم  ،وصاف دون األصليف األ

.وهللا أعلم (6)والرجلني فيه على ذكرمها يف الوضوء ،ومل حيمل ترك الرأس



 يف )ب(: والعبادة. (1)
 (.8/596(، النجم الوهاج )11/626(، البيان )13/68احلاوي ) (2)
د   ملَ   قوله تعاىل: ﴿َفَمن   (3) َري نِ  َفِصَيام   جيَِ ِ  َشه   (.4. سورة اجملادلة آية رقم )﴾م تَ َتابَِعني 
 (.13/68احلاوي ) (4)
 (.13/69ونسبه القاضي أبو الطيب إىل اجلديد، وهو األصح. احلاوي ) (5)
 (.6/362(، بداية احملتاج )8/596(، النجم الوهاج )13/68احلاوي ) (6)
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 الدم والقسامة ( )كتاب دعوى

امة اسم وصحح املصنف أن القس ،( )وكان ينبغي أن يزيد والشهادة الشتمال الباب عليها
وابن  ،( )وهو قول اجلوهري ،( )((قسامة حيلفون مخسني ميينا  )): لألميان ألنه جاءت رواية

وعلى  :قال الرافعي .( )وحكاه األزهري عن أهل اللغة ،اسم للمخالفني :وقيل .( )فارس
 .( )قديرين فهي اسم أقيم مقام املصدرالت

 أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وانفراد وشركةأي لصحة دعوى الدم  يشترط: قوله
أي أو شبهة عمد ألن األحكام ختتلف هبذه األحوال ويتوجه الواجب تارة على العاقلة وتارة 



 وهلا .وفتحها الواو دعاوى؛ بكسر على ادعى، وجتمع اإلدعاء، مصدر من اسم :اللغة يف الدعوى ( )
 .الطلب، والتمين، والدعاء، والزعم :متعددة؛ منها معان اللغة يف

 :هنا، أي الدم بدعوى واملراد .حاكم عند غريه على حق وجوب عن إخبار :فهي االصطالح يف أما
 .غالبا   له للزومه القتل عن به القتل، عرب دعوى

 .(9/12)احملتاج  حتفة ،(7/721) للشربيين اإلقناع ،(1/752 ) العرب لسان: انظر
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (7)

( 02.) 
 بن عمرو عن أرطاة بن احلجاج طريق ، من(7  /1)وردت هذه الرواية يف سنن الدارقطين  ( )

 سهل بن اهلل وعبد الرمحن وعبد مسعود ابنا وحويصة حميصة خرج :قال جده عن أبيه عن شعيب
 فقال وأخربوه   النيب إىل فرجعوا قتيال سهل بن اهلل بعبد فمروا حلاجتهم فتفرقوا ميتارون خيرب إىل
 أرطاة بن احلجاج وفيه((. قاتلكم به تستحقون قسامة ميينا   مخسني حتلفون)) :  اهلل رسول هلم

 الضعفاء: انظر. مرتوك العْرزمي، وهو من أخذه شعيب، وإمنا بن عمرو من يسمعه ضعيف، ومل
 (.722/ )للعقيلي 

 (.0 5/70)الصحاح  (1)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (5)

( 01.) 
 (. 1/17)هتذيب اللغة  ( )
 (.7 /  )العزيز شرح الوجيز  (2)
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ونسب أليب إسحاق  ،يقبل مبهمه :وقيل. ( )ويعلم من يطالب إال بالتفصيل اتلعلى الق
 .( )ألن اجلهل بصفة القتل ال يكون جهال بأصله ؛وهو ظاهر النص

أو قتله  ،أي فيقول له إذا قال هذا قاتل أيب عمدا   فإن أطلق استفصله القاضي: قوله
 يعرض عنه :وقيل .( )الشرتاكوعن االنفراد وا ،استفصله عن صفته فإذا عني نوعا   ،خطأ

 ،أن االستفصال أن يقول كيف قتل :وجوابه .( )ألنه ضرب من التلقني ؛أي وال يستفصله
. ( )االستفصال بواجب على األصحوليس  ،أو خطأ والتلقني أن يقول له قل قتله عمدا  

يلزم احلاكم االستفصال يف العمد وشبه العمد وصحح أنه ال يلزمه يف  :وقال املاوردي
 .( )القياس أن االستفصال يتعدى إىل غري الدماء من الدعاوى :وقال البلقيين .( )اخلطأ
أحدهم لم يحلفهم القاضي في  ( )[قتله]: فلو قال وأن يعين المدعى عليه: قوله

لإلهبام كمن  أي إذا طلب من القاضي أن يسأهلم وحيلف كل واحد منهم مل حيلفوا األصح
 .(  )حيلفهم للحاجة وال ضرر عليهم يف ميني صادقة :والثاين. ( )ادعى على أحد رجلني

وليس كذلك فاخلالف يف  ،وأن اخلالف يف التحليف وظاهر كالمه أن الدعوى تسمع قطعا  



 (.0/1 )، الروضة (5/  )، العزيز شرح الوجيز (7 /  )احلاوي  ( )
 (.9/1)، النجم الوهاج (5/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.0/1 )، الروضة (5/  )، العزيز شرح الوجيز (7 /  )احلاوي  ( )
 (.5/  )، العزيز شرح الوجيز ( 9 / )الوسيط . وهو وجه ضعيف: قال الغزايل (1)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق ( /  )العزيز شرح الوجيز  (5)

 (.5  )ماجد حممد العبديل ص : الطالب
 (.  /  )احلاوي  ( )
 (. 1 / )، حترير الفتاوى (11 /1)تتمة التدريب  (2)
 . ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (1)
 (. /0 )، الروضة (1/  )العزيز شرح الوجيز . وهو األصح (9)
 (.9/9)، النجم الوهاج ( /0 )، الروضة (1/  )العزيز شرح الوجيز  (0 )
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وقد يؤخذ من  :قال الزركشي. ( )ينقاله اإلمام البلقي ،( )الغزايلمساع الدعوى كما صرح به 
 .( )من قول املصنف بعد وجيريان يف دعوى الغصب

وال  ،أي على أحد رجلني أو رجال ويجريان في دعوى غصب وسرقة وإتالف: قوله
ألهنا تنشأ باختيار  ؛وسائر املعامالت على األصح ،والبيع ،رضقال ( )جيريان يف دعوى

فلو مل يكن اجلماعة الذين ادعى  ،( )وحقها أن تضبط كل واحد منهما صاحبه ،املتعاقدين
 .( )وطلب إحضارهم ففي إجابته الوجهان ،عليهم القتل حاضرين

 ،يعين أنه يشرتط أن يكون املدعي مكلفا   وإنما يسمع من مكلف ملتزم على مثله: قوله
حالة القتل إذا كان  أو جمنونا   وال يضر كون املدعي صبيا   ،فال تصح دعوى الصيب واجملنون
وميكنه أن حيلف يف مظنة  ،ألنه قد يعلم احلال بالتسامع ؛بصفة الكمال عند الدعوى

وهو  ،وأن يكون ملتزما   ،أو مساع من يثق به ،احللف إذا عرف ما حيلف عليه بإقرار اجلاين
املعاهد ليس مبلتزم وهلذا ال  :قال اإلمام البلقيين. ( )فال تصح من احلريب ،ياملسلم والذم

ازع يف امتناع مساع دعوى احلريب نيقطع بالسرقة على األظهر وال يوقف يف مساع دعواه و 
 ،ويستويف القصاص ،وحيلف وحيّلف ،واحملجور عليه بالسفه يصح منه دعوى الدم. ( )انتهى

فال  ،وأن يكون املدعى عليه مكلفا   ،يف دعوى املالويقبض الويل املال كما  ،القصاص
الشرتاط التزام يف املدعي  ( )وأصلها ( )ومل يتعرض يف الروضة ،يدعى على صيب وجمنون



 (. 9 / )الوسيط  ( )
 (.17 / )ر الفتاوى حتري (7)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب ( )

(  9.) 
 [أ-101] (1)
 (. /0 )، الروضة (1/  )، العزيز شرح الوجيز ( 9 / )الوسيط  (5)
 (.0 /9)النجم الوهاج  ( )
 (.0/5 )الروضة  ،( /  )، العزيز شرح الوجيز ( 9 / )الوسيط  (2)
 (. 1 / )حترير الفتاوى : انظر (1)
 (. /0 )الروضة  (9)
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وكذلك على احلريب  يصح الدعوى على املستأمن وأن مل يكن ملتزما   :وقال البلقيين. عليه
ومقتضى كالم . ( )دعوى عليه بإتالف يف حال حرابته بإتالف يف حالة التزامه وال يصح

فإن كان هناك لوث  ،( )وصرح به يف احملرر ،( )الكتاب مساع دعوى الدم على السفيه
ألن إقراره مبا  ؛وإال فإن ادعى ما يوجب القصاص مسعت أيضا   ،ويقسم املدعي ،مسعت

وإن أنكر فإن نكل حلف املدعي  ،فإن أقر أمضى عليه حكمه ،يوجب القصاص مقبول
 ،فإن أقر مل تقبل إقراره على األصح ،وإن ادعى خطأ أو شبه عمد مسعت أيضا   ،واقتص

فيقسم الويل  ،( )بسماعها على الرقيق وصرح يف احملرر أيضا  ، ويقام عليه البينة إن أنكر
 .( )ق برقبة العبدويتعل
كذهبا تألن األوىل  ؛ر لم تسمع الثانيةولو ادعى انفراده بالقتل ثم ادعى على آخ: قوله
 ؛تناقضها ولو مل يقسم على األول ومل ميض حكم فال ميكن من العود إليه[ ب/5  ]و 

ألن احلق اليعدومها  ؛فاألصح أن له مؤاخذته ،ولو صدقه الثاين يف دعواه ،ألن الثانية تكذهبا
مث ادعى على آخر يشمل دعوى  :وقوله. ( )كذبه يف األوىل وصدقه يف الثانيةوحيتمل  

 .( )االنفراد والشركة



 (.1/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.11 / )حترير الفتاوى : انظر (7)
 قال. به مالت الشجرَ  الريح   َتَسفَّهت   واحلركة اخلفة وأصله .التصرف وسوء العقل ضعف :السفه ( )

 معجم ،(71 )ص  الزاهر: انظر .س َفهاء   ومجعه عقل ه   قلَّ  الذي اجلاهل السفيه: اللغة أهل
 .( 1/77) احملكم ،(29/ ) اللغة مقاييس

 (.1 1)احملرر ص  (1)
 .املصدر السابق (5)
 (.0 /9)، النجم الوهاج (2/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (. 2  / )، بداية احملتاج (0/2 )، الروضة (1 1)احملرر ص  (2)
ماجد حممد العبديل ص : اج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالبالسراج الوه (1)

( 72.) 
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 يعين إذا ادعى قتال   ووصفه بغيره لم تبطل أصل الدعوى في األظهر أو عمدا  : قوله
 ؛أن الدعوى ال تبطل ،وبه قطع بعضهم ،فاستفصل ففصله مبا ليس بعمد فاألظهر عمدا  

حيتاج إىل جتديد دعوى يف وميضي حكمه وال  ( )[بغريه]ألنه قد يظن اخلطأ عمدا فتعمده 
 .( )األصح
كذا فيمن ادعى و  ،وجيري اخلالف فيمن ادعى خطأ وفسر بعمد ،يبطل فال يقسم :والثاين

 .( )شبه عمد وفسر خبطأ
وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث وهو قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل : قوله

أن ] يعين أن موضع جريان القسامة في محلة أو قرية صغيرة ألعدائه أو يفرق عنه جمع
 ،ويدعي الويل قتله على واحد أو مجاعة ،وال يقوم عليه بينة ،ال يعرف قاتله ( )[يوجد قتيل

سواء   ،أو بعضه ،بأن يوجد القتيل ( )اللوث :ويقال له ،ويقرتن بالواقعة ما يشعر بصدقه
 ،أو حملة منفصلة عن البلد ،أو قرية صغرية ،إذا حتقق موتة يف قبيلة ،أو قليال   ،كان كثريا  

فيحلف على ما  ،أو كانوا أعداء لقبيلته فهو لوث يف حقهم ،وبينه وبني أهلها عداوة ظاهرة
ويقسم ولو  ،فللويل أن يعني ،وبعضه يف أخرى ،وإذا وجد بعضه يف حملة ،يدعيه وحيكم له

أو ازدحم قوم على رأس  ،نأو بستا ،أو مسجد ،عن قتيل يف دار ،تفرق مجاعة حمصورون
وال  ،( )أو بعضهم ،ألنه يغلب على الظن أهنم قتلوه ؛مث تفرقوا عن قتيل فهو لوث ،بئر

وإال فرمبا قتله  ،ويشرتط يف األعداء أن ال يساكنهم غريهم ،يشرتط يف هذه قيام العداوة



 .تفسريه(: ب)يف  ( )
 (.2  / )، بداية احملتاج (0/2 )، الروضة (1 1)، احملرر ص (2 /  )احلاوي  (7)
 (.2  / )، بداية احملتاج (0 /  )، العزيز شرح الوجيز (92 / )الوسيط  ( )
 . سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (1)
 أو القوة، وهو اللوث من صدقه، مأخوذ الظن على وتغلب املدعي جانب تقوى قرينة: اللَّْوث   (5)

 .(9  ) ص التنبيه ألفاظ حترير ،(19) الزاهر ص: انظر .الضعف
السراج الوهاج للزركشي، كتاب  ،(  7/  )، البيان (91 / )، الوسيط (9/  )احلاوي  ( )

 (.7  )ماجد حممد العبديل ص : دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب
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ويف املهمات إن  ،( )كذا يف الروضة  ،والصحيح أنه ال يشرتط أن ال خيالطهم غريهم، الغري
هو املذهب  :وقال البلقيين. ( )وعليه مجهور األصحاب ،اشرتاطه هو املنصوص املفىت به

 ،ظهور دم :والقسامة. ال يشرتط يف اللوث ( )وأصلها ( )ويف الروضة ،( )( )عتمد انتهىامل
فإذا ظهر أثره قام مقام  ،وعصر اخلصية وغريمها ،ألن القتل حيصل باخلنق ؛وال جرح ،دم
وعبارة الشافعي  :قال الزركشي. ( )فال قسامة على الصحيح ،فلو مل يوجد أثر أصال   ،الدم

فتعني الفتوى  ،( )وبه صرح اجلمهور ،مع عدم األثر ،ظاهره يف ثبوت القسامة ( )يف األم
 .(  )واجلمهور ،عن النص وذكره يف املهمات أيضا   .(  )عليه



 (.0 /0 )الروضة  ( )
 (.2 1/7)املهمات  (7)
 (.12 / )حترير الفتاوى : انظر ( )
 [ب-101] (1)
 (.0 /0 )الروضة  (5)
 (.5 /  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.  /0 )، الروضة ( 7/  )العزيز شرح الوجيز  (2)
 (.90/ )األم  (1)
 وصاحب الصباغ، واجلرجاين، والروياين، الطيب، واملاوردي، والبندنيجي، وابن أبو القاضي منهم (9)

السراج الوهاج  ،(71/  )، العزيز شرح الوجيز (5 /  )احلاوي . والدارمي، وغريهم الذخائر،
، (   )ماجد حممد العبديل ص : للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب

 (.2 7-2 1/7)املهمات 
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (0 )

(  5-   .) 
 (.2 7-2 1/7)املهمات  (  )
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صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال فلوث في حق  ولو تقابل: قوله
أو  ،أو طعنا   ،أو وصل سالح أحد الصفني إىل اآلخر رميا   ،أي إذا اختلطوا الصف اآلخر

 .( )ألن الظاهر أن أهل صفه ال يقتلونه ؛ضربا  
أو مل يصل السالح فهو لوث يف حق أهل  ،أي وإن مل يلتحموا وإال في حق صفه: قوله
 .( )يف حق الصف اآلخر ولكن وصل سالح أحدمها لآلخر كان لوثا   ،فلو مل يلتحم ،هصف

 .( )اآلخر
سواء تقدمت شهادته  ،حلصول الظن بصدقه ؛أي على املذهب وشهادة العدل لوث: قوله

وهو  :قال الزركشي. ( )وهو تفقه الرافعي ،( )أو تأخرت جزم به يف الروضة ،على الدعوى
وعبارة املصنف تقتضي أن ، ال جمرى الشهادات ،فإن الشافعي أجراه جمرى اإلخبار ،ظاهر

فلو أتى بلفظ الرواية ففي االكتفاء  ،وليس كذلك ،اإلتيان عند احلاكم بصيغة الشهادة شرط
فيحلف معه  ،يف قتل العمد وإمنا يكون شهادة العدل لوثا   ،بقوله خالف حكاه الصيدالين

 ،واحدة بل حيلف معه ميينا   ،وأما يف اخلطأ أو شبه العمد فال يكون لوثا   ،الويل مخسني ميينا  
 ،وعليه ينطبق إيراد ابن الصباغ :قال يف الكفاية. ( )صرح به املاوردي .( )ويستحق املال

وكذا فقول املصنف  ،وإذا مل تعترب صيغة الشهادة يف العدل. ( )حكاه الزركشي ،( )وغريه



 (.0 /0 )، الروضة (2 7/  )بيان ، ال(2/711)التهذيب  ( )
 (.5 /9)، النجم الوهاج (5 /  )، العزيز شرح الوجيز (1 1)احملرر ص  (7)
 (.  /0 )الروضة  ( )
 (.2 /  )العزيز شرح الوجيز  (1)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (5)

( 1 .) 
 (.7 /  )احلاوي  ( )
 (.  /9 )كفاية النبيه   (2)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (1)

( 1 .) 
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فإن جاءوا متفرقني  ،وال بد أن يكونوا ممن تقبل روايتهم ،أي وكذا قول عبيد ونساء عبيدا  
 .( )ألنه يثري نوع ظن ؛وكذا لو جاءوا دفعة واحدة على األصح يف الروضة ،فلوث
إنه ظاهر  :قال البلقيين. ( )أو لقنوا ،أي الحتمال أهنم تواطؤا يشترط تفرقهم :وقيل: قوله

ويشرتط  :قال .( )ويف املهمات أن الفتوى عليه ،وهو املذهب ( )واملختصر ،( )نص األم
عن  ( )حكاه يف البيان ،بأن يتفرقوا مث خيربوا ،ميكن فيه اتفاقهم ،أن ال ميضي زمان أيضا  

، أنه ال يكتفى باثنني ،( )وأصلها ،( )ومقتضى عبارة الكتاب والروضة ،( )أكثر األصحاب
وحكاه يف املهمات  ،(  )أو امرأتني كشهادة اجلميع ،ويف التهذيب أن شهادة عبدين، باثنني

واكتفى يف الوسيط بقول الواحد  ،(  )وابن حيىي يف احمليط ،واخلوارزمي ،(  )عن املاوردي
 .(  )قاله الزركشي ،وكالم الرافعي مييل إليه ،منهم
ألن الغالب أن اتفاق اجلماعة  ؛وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في األصح: قوله

ليس  :وقيل .(  )ال يكون إال عن حقيقة ،على اإلخبار عن الشيء كيف كانوا ،الكثرية



 (.  /0 )الروضة  ( )
 (.  /  )، العزيز شرح الوجيز (2/775)، التهذيب (  /  )احلاوي  (7)
 (.90/ )األم  ( )
 (. 75)خمتصر املزين ص  (1)
 (.9 1/7)املهمات  (5)
 (.2 7/  )البيان  ( )
 (.9 1/7)املهمات  (2)
 (.  /0 )الروضة  (1)
 (.  /  )العزيز شرح الوجيز  (9)
 (.2/775)التهذيب  (0 )
 (.7 /  )احلاوي  (  )
 (.1/720)املهمات  (7 )
 (.91 / )الوسيط  (  )
 (.  /0 )، الروضة (  /  )العزيز شرح الوجيز  ،(1 7/  )البيان . وهو األصح (1 )
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 ،قول الصبيان :وقيل. ( )وصححه البلقيين ،( )ألنه ال اعتبار بقوهلم يف الشرع ؛بلوث
حكاة البلقيين  ،ولكن توافق عبارة الكتاب ،( )وعرب يف الروضة ،والفسقة لوث دون الكفار

 .( )مفروض يف التواتر حامد يف كونه لوثا   أيبأن كالم الشيخ 
وقال  ،( )ألنه مدع ؛قول اجملروح جرحين فالن أو قتلين أو ذمى عبده ليس بلوث :فرع

 .( )مالك رمحه اهلل هو لوث
أي سواء كان  وكذبه اآلخر بطل اللوث ،بنيه قتله فالناال أحد ولو ظهر لوث فق: قوله

فإن النفوس جمبولة  ،ألن إنكار الثاين يدل على أنه ليس بقاتل ؛أو فاسقا   ،املكذب عدال  
 .( )وإذا اخنرم ظن القتل بطلت القسامة ،على االنتقام من قاتل املوروث

وال يسقط تكذيب أحد الوارثني حق  ،أي ال يبطل يف سائر الدعاوى ال :وفي قول: قوله
 ،(  )ألن الشافعي قطع به يف موضع من األم ؛( )ورجحه اإلمام البلقيين ،( )اآلخر

مث إن حمل األول ما إذا مل يثبت اللوث بشاهد واحد  ،وقدمه يف كل موضع ،(  )واملختصر
يف  وحمله أيضا   ،فإن كان كذلك مل يبطل بتكذيب أحدمها قطعا   ،أو شبه عمد ،يف خطأ
 ،وكذبه األخر ،منهم واحدا  فعني أحد الوارثني  ،أما اذا ثبت اللوث يف حق أهل حملة ،املعني



، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم (2/775)التهذيب . وصححه البغوي، والفارقي ( )
 (.12 )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب

 (. 1 /1)تتمة التدريب  (7)
 (.  /0 )الروضة  ( )
 (.50 / )حترير الفتاوى : انظر (1)
 (.  /0 )الروضة  (5)
 (.20 /9)، منح اجلليل (1/790)الشرح الكبري للدردير  ( )
 (. 2 / )، بداية احملتاج (1 /0 )، الروضة ( 7/  )العزيز شرح الوجيز . وهو األصح (2)
 (. 2/71)، التهذيب (757)خمتصر املزين ص . وهو اختيار املزين واألصح عند البغوي (1)
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (9)
 (.95-91/ )األم  (0 )
 (.757)خمتصر الزين ص  (  )
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لبقاء  ؛فال تبطل حق الذي كذب من الذي عينه ،وعني غريه ومل يكذبه أخوه فيما قال
ويأخذ  ،مخسني يوما  [ أ/   ]وعلى ما رجحه ال بد أن حيلف املدعي  ،اللوث ( )أصل

وال خيرج على اخلالف  ،ألن إميان القسامة ما مل يتم ال يؤخذ هبا شيء ؛حصته من الدية
أما  ،وحملهما بالنسبة إىل املدعي ،أطلق القولني :وقال الزركشي. ( )قاله البلقيين ،اآليت

 .( )وغريه ( )كما صرح به يف البيان  ،( )بطالن اللوث بالنسبة إىل املكذب فال خالف فيه
 .بطلال ي ،ال أعلم أنه قتله :أنه لو قال اآلخر ،إهنم تصويره بالتكذيب :وقال .( )وغريه

ومل يصدق تثبت القسامة  ،ولو سكت ومل يكذب ،ال خيتلف املذهب فيه :وقال يف البحر
 .( )وغريه ( )قاله صاحب املعتمد ،للمدعي

 .( )ألن قوله غري معترب يف الشرع ؛أي قطعا   ال يبطل بتكذيب فاسق :وقيل: قوله
حلف كل  ،عمرو ومجهول :وقال اآلخر .قتله زيد ومجهول :ولو قال أحدهما: قوله

وحصته من  ،العرتافه بأن الواجب على من عينه نصف الدية ؛على من عينه وله ربع الدية
هو الذي عينه  ،قد يبني يل أن الذي أهبمته ،مث إن عادوا وقالوا كل واحد منهما ،نصفه



 [أ-109] ( )
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (7)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب ( )

(555.) 
 (.1 7/  )البيان  (1)
 (.2 /9)لوهاج الدمريي يف النجم ا (5)
 وهو هـ195 سنة املتويف البندنيجي اهلل هبة بن حممد نصر أيب للشيخ الشافعية فروع يف املعتمد ( )

  .غريبة اختيارات فيه وله اخلالف عن غالبا   جمردة أحكام على مشتمل  كتاب
 .(  2 /7)الظنون  كشف: انظر
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (2)

( 19- 50.) 
 (.27 / )، بداية احملتاج (2 /9)النجم الوهاج  (1)



                                                                (648)                                                     تـــــــــــاب دعــوى الــدم والـقــسامــةكــــــــ
=================================================

 ،وهل حيلف مخسني ميينا   ،( )ويأخذ منه ربع الدية ،فلكل واحد أن يقسم على اآلخر ،أخي
 ،الذي أهبمته غري الذي عينه أخي :وإن قال كل واحد ،وعشرين فيه خالف يأيت أو مخسا  

 .( )فعلى األصح يرد كل واحد ما أخذ ،حصل التكاذب
لم أكن مع المتفرقين عنه صدق  :فقال ،ولو أنكر المدعي عليه اللوث في حقه: قوله

لو نكل عن  ،ألن األصل براءته ؛ويسقط اللوث ،أي إذا مل يكن بينة حبضوره معهمبيمينه 
صرح به ابن الصباغ  ،وأقسم عليه بعد ذلك ،وثبت اللوث يف حقه ،اليمني حلف املدعي

فلو قال بعد  ،حمله ما إذا مل حيلف املدعي ،وما أطلقه املصنف من التصديق، ( )وغريه
ختتص باجلمع   ال ،ودعواه الغيبة .( )مل يقبل إال ببينة ،القتل مل أكن حاضرا   :حلف املدعي

فاحلكم   ،يوم القتل كنت غائبا    :فقال ،بل لو ادعى على واحد فقط ،كما صوره املصنف
 .( )قاله الزركشي ،كذلك

ألن مطلق  ؛ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد أو خطأ فال قسامة في األصح: قوله
إال بعد ثبوت أنه  ،وال مطالبة العاقلة ،إال بعد ثبوت أنه عمد ،القتل ال يفيد مطالبة القاتل

ألنه إذا ظهر القاتل خرج  ؛ل القتلصللويل أن حيلف على أ :والثاين. ( )أو شبه عمد ،خطأ
ويظهر اللوث بأصل القتل  ،لة أن يفصل الدعوىأوصورة املس ،( )خرج الدم عن كونه مهدرا  



 (.5 /0 )، الروضة (77/  )، العزيز شرح الوجيز (717/  )، البيان (1 /  )احلاوي  ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم (5 /0 )الروضة  ،(77/  )العزيز شرح الوجيز  (7)

 (. 5 )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب
، السراج (717/  )، البيان (99 / )، الوسيط (2/772)، التهذيب (  /  )احلاوي  ( )

 (. 5 )ص ماجد حممد العبديل : الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب
 (.70/  )، العزيز شرح الوجيز (100/ )الوسيط  (1)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (5)

( 57.) 
 (.1 /9)، النجم الوهاج (  /0 )، الروضة (9 /  )العزيز شرح الوجيز . وهو األصح ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم (  /0 )، الروضة (9 /  )العزيز شرح الوجيز  (2)

 (. 5 )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب
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وحبث الرافعي أنه يكتفي بظهور  ،وحيمل جهالة الدعوى ،القتل دون صفته أوال يفصل
والذي  :قال اإلمام البلقيين. ( )وله أن يقسم على القتل املوصوف ،يف أصل القتل اللوث

بل مىت  ،ما يف املنهاج ليس بصحيحف ،وأصحابه ،حبثه هو الذي يظهر من كالم الشافعي
ومل  ،ومىت مل يفصل مل تسمع ،وأقسم بال خالف مسعت الدعوى ،ظهر لوث وفصل الويل

 .( )يقسم على األصح
بل القول قول املدعي عليه بيمينه  :قال يف الروضة يقسم في طرف وإتالف مالوال : قوله

ألن النص ورد يف النفس وهي أعظم من األطراف وهلذا اختصت  ؛وإن كان هناك لوث
 وغلط قائله ،جبرياهنا يف األطراف وحكى الروياين وجها   ،بالكفارة فال تلحق هبا األطراف

فال قسامة ولو عاد إىل اإلسالم  ،مث مات بالسرايةفعلى الصحيح لو جرح مسلم فإرتد ]
وكذا احلكم  ،ألن الواجب هنا بدل نفس ؛سواء أوجبنا كمال الدية أم ال ،جرت القسامة

وهل تتعدد بيمينه إن  .( )[.( )ا ه فيما لو خرج ذمي فنقض عهده أو جدد العهد مث مات
ن قلنا بالتعدد وهو إو  ،ال تتعدد ميني املدعي عليه فهنا أويل ،إن قلنا يف دعوى النفس

التعدد سواء كان الواجب قدر الدية أو  :أشبههما بالرتجيح ،األصح فهنا قوالن أو وجهان
 .( )وال فرق بني العمد وغريه ،أقل على األظهر

حر أو فادعى السيد على  ،يعين إذا قتل العبد وهناك لوث قوله إال في عبد في األظهر
أنه على القولني يف أن بدل العبد هل حتمله  :أشهرمها :فهل يقسم فيه طريقان ،عبد أنه قتله

أقسم السيد  ،و األظهرن قلنا نعم وهإو  ،فقد أحلقناه بالبهيمة فال قسامة ،ن قلنا الإ ،العاقلة



 (.9 /  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (7)
 (.0/9 )الروضة  ( )
 .سقط من ب (1)
ماجد حممد العبديل ص : حتقيق الطالب السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، (5)

 (.9 /9)، النجم الوهاج (51 )
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ألن القسامة حلفظ  ؛( )ورجحه اإلمام البلقيين ،( )يقسم قطعا   :والثاين. ( )وهو املنصوص
م الولد يف أو  ،واملكاتب ،واملدبر ،والكفارة ،وهذه احلاجة تشمل العبد كالقصاص ،الدماء

سوى املصنف يف عدم القسم بني الطرف واملال وهو يف  :وقال الزركشي. ( )هذا كالقن
وصحح يف احملرر على نفي القسامة يف  .( )املال بال خالف ويف الطرف على الصحيح

 .( )وال بد منه  فإن اجلروح غري األطراف ،( )اجلراحات
 ( )ألن عبد اهلل بن سهل ؛وهي أن يحلف المدعي على قتل ادعاه خمسين يمينا  : قوله

ستحقون دم تو  ،لفون مخسني ميينا  حت)) :قتل خبيرب وأهلها أعداء األنصار فقال رسول اهلل 
قال . (  )بن سهل الرمحن(  )واملراد عبد ،واخلطاب للجمع ،( )متفق عليه ((صاحبكم



 (.  2 / )، بداية احملتاج (0 /0 )، الروضة (1 /  )، العزيز شرح الوجيز ( 9/ )األم  ( )
 (.715/  )، البيان (1 /  )احلاوي . وحكاه املاوردي وسليم إىل ابن سريج (7)
 (.57 / )حترير الفتاوى : انظر ( )
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب(1 /  )احلاوي  (1)

 (.52 )حممد العبديل ص 
 (.9 /9)النجم الوهاج  (5)
 (.9 1)احملرر ص  ( )
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (2)

( 52.) 
شهد بدرا  وأحدا  واخلندق، وجد يف يوم خيرب . َعام ر  األنصاري ْبن   َزْيد   ْبن   َسْهل   ْبن   اللَّه   د  َعبْ : هو (1)

 .يف قلته بالقسامة قد كسرت عنقه، وحكم النيب 
 (.5   / )، معرفة الصحابة ( 0 /1)، اإلصابة ( 11/ )الطبقات الكربى : انظر
 وإمث وغريه، باملال املشركني مع واملصاحلة املوادعة كتاب اجلزية، باب  ،( 0 /1)أخرجه البخاري  (9)

، كتاب القسامة واحملاربني ( 79 / )، وأخرجه مسلم ( 2  )بالعهد، حديث رقم  يف مل من
 (.9   )والديات، باب القسامة، حديث رقم 

 [ب-109] (0 )
اأْلَْنَصار يُّ، شهد بدرا  وأحدا  واخلندق، وهو املنهوش،  َعام ر ْبن   َزْيد   َسْهٍل ْبن   ْبن   الرَّمْحَن   َعْبد  : هو (  )

 .َغْزَوانَ  ْبن   ع ْتَبةَ  َمْوت   بـَْعدَ  اْلَبْصرَة   َعَلى اخلَْطَّاب   ْبن   ع َمر   وكان ذا علم ومعرفة، اْستَـْعَمَله  
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 .( )والتسوية بني الكاملة منها والناقصة ،شبه تعظيم النفوس فيما يتعلق باألميانواأل :الرافعي
وعلله بأنه ملا استوى يف التغليظ بالكفارة قتل مجيعهم فكذلك يف  ،وصححه املاوردي

يرد عليه ما إذا أوصى السيد ملستولدته  ،ن حيلف املدعيأ :وقوله. ( )التغليظ بأميان القسامة
 ،فمات السيد فلها الدعوى بذلك على املنصوص ،وهناك لوث ،بقيمة عبد بعد ما قتل

يرد عليه اجلنني  ،على قتل :وقوله. ( )وإمنا تقسم الوارث ،وليس هلا أن تقسم على األظهر
يسمى واله، واقتضاء كالم غري  ،( )كما صرح به املاوردي  ،( )فإنه يقسم عليه يف حمل اللوث

فيه إشارة إىل التعرض يف اليمني ملا  ،على قتل :نعم قوله ،( )أوردمها اإلمام البلقيين هذا قتال  
 .ويأيت به بعد كل قسم ،جيب بيانه يف الدعوى من عمد أو خطأ

ألن األميان من جنس احلجج والتفريق يف  ؛وال يشترط مواالتها على المذهب: قوله
وهو  ،( )وأخذ القطع من قول الرافعي ،( )احلجج ال يقدح وقيل وجهان كذا يف الروضة
فلعلهم جزموا بالصحيح وكان ينبغي أن  ،الذي أورده أكثرهم وال يدل ذلك على القطع

 :وقال الزركشي. (  )قاله البلقيين ،(  )واملختصر ،( )يف األم يقول على النص فإنه منصوص



 (.   7/1)، اإلستيعاب (71 1 /1)، معرفة الصحابة (5 1/7)اإلصابة : انظر
 (.1 /  )شرح الوجيز  العزيز ( )
 (.71/  )احلاوي  (7)
 (.0/72 )، الروضة (101/ )الوسيط  ( )
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (1)

(  7.) 
 (.1 /  )احلاوي  (5)
 (.57 / )حترير الفتاوى : انظر ( )
 (.2 /0 )الروضة  (2)
 (.75/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.97/ )األم  (9)
 (.757)خمتصر املزين ص  (0 )
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (  )
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ونازعه البلقيين يف  ،( )كما قاله يف املطلب  ،الصواب أهنما قوالن نص عليهما يف األم
 .( )ذلك
ولو شرطنا املواالة للعذر ولو عزل  ،أي إذا أفاق ولو تخللها جنون أو إغماء بنى: قوله

 .( )أو مات يف خالهلا فاألصح أن القاضي الثاين يستأنف األميان[ ب/   ]القاضي 
لكن املتويل محل  ،( )وهو األصح :قال الروياين. ( )عن نصه يف األم أنه يكفيه البناءوحكى 

على تعدد ميينه فمات  محل النص على ما إذا حلف املدعي عليه بعض األميان تفريعا  
ال يصح  :وقال اإلمام البلقيين. ( )باألميان السابقة قاله يف الروضةالقاضي أو عزل يعتد 

فإن النص فيه التصريح بأن الكالم يف عني املدعي وما ذكره من الفرق غري  ،تأويل املتويل
 .مستقيم

هو املنصوص يف  لم يبن وارثه على الصحيحأي قبل متام القسامة  ولو مات: قوله
 .( )وال يستحق أخذ شيء بيمني غريه ،ألن األميان كاحلجة الواحدة ؛( )واملختصر ،( )األم



ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب ( )
(   .) 

 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (7)
 (.2 /0 )، الروضة ( 7/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.91/ )األم  (1)
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب(2 /0 )الروضة  (5)

 (.   )حممد العبديل ص 
 (.2 /0 )الروضة  ( )
 (.97/ )األم  (2)
 (.757)خمتصر املزين ص  (1)
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كما لو أقام بينة   ،ولو مات املقسم بعد متام األميان حكم لوارثه ،يبين الوارث :وقيل .( )غريه
 .( )مث مات

يحلف كل  :وفي قول .ولو كان للقتيل ورثة وزعت بحسب اإلرث وجبر الكسر: قوله
وإن مل  ،وأخذ الدية ،وهو جائز حلف مخسني ،أعلم أنه إذا كان الوارث واحدا   خمسين

ألنه ال ميكنه أخذ شيء إال بعد متام  ؛خذ قدر حقهأوي، حيلف مخسني فكذلك ،ن جائزا  كي
وإن كان وارثان . احلجة وال يثبت الباقي بيمينه بل حكمه حكم من مات وال وارث له

توزيع اخلمسني عليهم على  :وأظهرمها .( )حيلف كل واحد مخسني :أحدمها :فأكثر فقوالن
مناه فإن كانوا ثالثة بنني حلف  متفعلى هذا إن وقع كسر  ،وقطع به بعضهم ،قدر مواريثهم

 :قال اإلمام البلقيين. ( )أو أربعة حلف كل واحد ثالث عشرة ،كل واحد سبع عشرة
وليس كذلك وإمنا هو حبسب اإلرث  ،وظاهر العبارة التوزيع حبسب اإلرث احملكوم به ناجزا  

 ،ويأخذ النصف ،لف االبن ثلثي اخلمسنيح ،خنثى وولدا   ،فإذا كانت الورثة أبناء ،احملتمل
والضابط لالحتياط يف  :وقال ،ويوقف الباقي ،ويأخذ الثلث ،وحيلف اخلنثى نصف اخلمسني

 .( )الطرفني احللف باألكثر واألخذ باألقل ووقف الباقي
 فلو نكل أحدهما أو غاب حلف اآلخر خمسين وأخذ حصته وإال صبر للغائب: قوله

 ،إذا نكل بعض الورثة عن مجيع حصته من األميان :األوىل :على التوزيع ذكر مسألتني تفريعا  



، أسىن املطالب (2 /0 )الروضة  ،( 7/  )، العزيز شرح الوجيز (17/  )احلاوي  ( )
(1/ 0 .) 

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب ( 9/7)، النجم الوهاج (2 /0 )، الروضة ( 10)الوسيط  (7)
 (. 1  )ماجد حممد العبديل ص : دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب

 (.25 / )، بداية احملتاج (1 /0 )، الروضة (771/  )البيان  ( )
، أسىن املطالب (72/  )، العزيز شرح الوجيز (771/  )، البيان (9 /  )احلاوي  (1)

(1/ 07.) 
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (5)
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إذا غاب بعضهم  :الثانية. ( )وأخذوا حصصهم ،حلف من عداه مخسني ،أو بعضها
وبني أن  ،فيحلف كل واحد بقدر حصته ،ن يصرب حىت حيضر الغائبأار بني فاحلاضر باخلي

أحدهم حاضر  ،فلو كان الورثة ثالثة بنني ،ويأخذ قدر حصته ،حيلف يف احلال مخسني
 ،ن حلف نصف اخلمسنيأفإذا قدم ب ،وأخذ ثلث الدية ،وأراد أن حيلف حلف مخسني ميينا  

أو  ،ولو كان يف الورثة صغريا   ،وأخذ الثلث ،فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة ،وأخذ الثلث
احلاضر أو البالغ مث  ( )فلو حلف ،والصيب واجملنون كالغائب ،فالبالغ العاقل كاحلاضر ،جمنونا  

وال  ،مل يأخذ نصيبه إال بعد أن حيلف حصته ،وورثه احلالف ،مات الغائب أو الصيب
  .( )له يومئذ ألنه مل يكن مستحقا   ؛حيسب ما مضى

والمذهب أن يمين المدعي عليه بال لوث والمردودة على المدعي أو على : قوله
ما تقدم حكم القسامة من جهة  اهد خمسونالمدعي عليه مع لوث واليمين مع ش

وتوجهت اليمني  ،إذا ادعى القتل بغري لوث :األوىل: ويف هذه اجلملة أربع مسائل ،املدعي
فتتعدد   ،ألهنا ميني دم ؛نعم :( )أظهرمها ،ففي تعددها مخسني قوالن ،على املدعي عليه
رد على املدعي ما توجه على املدعي  ،إذا نكل املدعي عليه :الثانية .( )كيمني املدعي

ونكل املدعي  ،إذا كانت الدعوى يف حمل اللوث :الثالثة. ( )على اختالف القولني ،عليه
فإن  .يطرد القولني :وقيل .( )غلظت اليمني على املدعي عليه بالعدد قطعا   ،عن القسامة



، الروضة ( 2/71)التهذيب : وانظر(.  10/ )الوسيط ((. بال خالف: ))قال الغزايل ( )
( 0/ 1.) 

 [أ-0 7] (7)
 (.1 /0 )، الروضة ( 2/71)، التهذيب ( 10/ )، الوسيط ( 1/  )احلاوي : انظر ( )
، الروضة (  /  )العزيز شرح الوجيز . حيلف واحدة، وهو اختيار املزين: والقول الثاين (1)

( 0/7 .) 
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم ( 0/7 )، الروضة (  /  )العزيز شرح الوجيز  (5)

 (.1  )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب
 (.7 7/  )، البيان (  2/7)، التهذيب ( 7/  )احلاوي  ( )
 (. 0/7 )، الروضة (  /  )، العزيز شرح الوجيز (71/  )احلاوي  (2)
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أو عدمه فاألظهر أنه حيلف على كل  .قلنا بالتعدد فكانت الدعوى على مجاعة مع لوث
ميني املدعي مخسني  دففي تعد ،إذا كان مع املدعي شاهد واحد :الرابعة. ( )واحد مخسني

 ،( )وأصلها ،( )وليس الطريقان يف الروضة ،وعرب يف الكتاب باملذهب يف األربع ،( )القوالن
أسقطها  ،( )وحكى الرافعي يف األوىل طريقة قاطعة بالتعدد ،إال يف املسألة الثالثة ،( )وأصلها

 .( )ورجحها اإلمام البلقيين ،( )أسقطها من الروضة
أي خمففة يف  ويجب القسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة: قوله
 .( )ومغلظة يف شبه العمد ،اخلطأ
 ،عمدا   ادعى قتال   أي إذا قصاص :وفي القديم .وفي العمد على المقسم عليه: قوله

 ،( )القدمي نعم ،ففي وجوب القصاص بالقسامة قوالن ،واملدعي عليه ممن يقتل بذلك القتل
وعلى القدمي ال فرق  ،فيجب الدية يف مال القاتل حالة ،(  )ال :واجلديد األظهر ،( )نعم



، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم ( 0/7 )، الروضة (  /  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.9  )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب

، السراج الوهاج للزركشي،  ( 0/7 )، الروضة (  /  )العزيز شرح الوجيز . التعدد: واألظهر (7)
 (.9  )ماجد حممد العبديل ص : كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب

 (.0/77 )الروضة  ( )
 (.9 /  )العزيز شرح الوجيز  (1)
 .املصدر السابق (5)
 (.0/77 )الروضة  ( )
 (.51 / )الفتاوى حترير : انظر (2)
، بداية احملتاج (10/  )، العزيز شرح الوجيز (75 /2)، التهذيب (1 /  )احلاوي  (1)

( / 22.) 
 (. 0/7 )، الروضة (10/  )، العزيز شرح الوجيز ( 77/  )، البيان (1 /  )احلاوي  (9)
م والقسامة، ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الد( 0/7 )، الروضة (1 /  )احلاوي  (0 )

 (. 2 )ماجد حممد العبديل ص : حتقيق الطالب
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 ،هنا ( )وأصلها ،( )كذا يف الروضة،  كالبينة  ،بني أن يكون الدعوى على واحد أو مجاعة
أن الويل  قدميا   ونقل املاسرخسي والقفال قوال  . وقاال يف اجلنايات فيما إذا قتل اجلماعة واحدا  

 :قال اإلمام البلقيين، ويأخذ حصة اآلخرين من الدية ،يقتل واحد من اجلماعة أيهم شاء
 .( )فينبغي أن يقيد القدمي هبذا

على ثالثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث  ولو ادعى عمدا بلوث: قوله
فإن حضر آخر أقسم عليه  .( )وعلى القدمي له القصاص ،أي من ماله على اجلديد الدية

خمسا  :قول يوفألن األميان السابقة مل يتناول الثاين  ؛أي بعد الدعوى إن مل يقر خمسين
فحصة الواحد من  ،هما مجيعا  علي ألهنما لو كانا حاضرين أقسم مخسني ميينا   ؛وعشرين

وينبغي أن يكون هذا على اخلالف  ،هكذا أطلقوه :قال الرافعي. ( )اخلمسني النصف
فإن جوزناها وذكره يف األميان السابقة اكتفى  ،السابق يف جواز القسامة يف غيبة املدعي عليه

أن لم تكن ذكره في  :بقولهأشار املصنف  ،وإىل هذا التقييد الذي ذكره الرافعي ،( )هبا
األيمان وإال فينبغي االكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو 

ورد اإلمام  ،مث إذا حلف عليه عاد القوالن ،أي وإن ذكره اكتفى به ،وإال :فقوله األصح
اب عن مث غ ،إمنا هو فيما إذا ادعى عليه ،اخلالف املبين عليه :وقال ،البلقيين هذا البحث

أما إذا غاب  ،إال بالصحيح ،وهو ضعيف فال يعرب عن املفىت به ،جملس احلكم وقت األميان
وإن غاب فيما  ،فال حاجة إلعادة شيء من األميان قطعا   ،يف مسافة القضاء على الغائب



 (. 0/7 )الروضة  ( )
 (.10/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 .مل أقف عليه ( )
 (. 1/  )، العزيز شرح الوجيز (  7/  )البيان  (1)
السراج الوهاج للزركشي،   ،( 0/7 )، الروضة ( 1/  )، العزيز شرح الوجيز (1 7/  )البيان  (5)

 (. 2 )ماجد حممد العبديل ص : كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب
 (. 1/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
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. ( )ا ه وإن ذكره يف األميان لعدم تقدم دعوى عليه ،مل يعتد مبا تعلق بالغائب قطعا   ،دوهنا
 .( )وسبعة عشر على اآلخر ،وأنكر أقسم عليه مخسني على املرجح ،فإذا تقدم الثالث

 ؛ثبت القصاص عمدا   إذا حلف املدعي عند نكول املدعى عليه فإن كان املدعي قتال   :فرع
وإن كان خطأ أو شبه  ،والقصاص يثبت بكل منهما ،ألن اليمني املردودة كاإلقرار أو كالبينة

وإن قلنا كاإلقرار ففي  ،مث إن قلنا اليمني املردودة كالبينة على العاقلة ،عمد وجبت الدية
 .( )إمنا يكون كالبينة يف حق املتداعيني[ أ/2  ]ألهنا  ؛يف ماله مطلقا   :وقيل ،ماله
يعين أن الذي حيلف أميان  ومن استحق بدل الدم أقسم ولو مكاتب لقتل عبده: قوله

قتل عبده أقسم  ( )فإنه إذا ،فيدخل فيه السيد ،دمهو كل من يستحق بدل ال ،القسامة
وعلى هذا يقسم  ،من قتل إال يف عبد يف األظهر :أي قوله ،على املذهب كما سبق
م سيده خبالف ما إذا وال يقس ،ويستعني بالقيمة على أداء النجوم ،املكاتب إذا قتل عبده

واملكاتب  ،ألنه ال حق له فيه ؛فإن السيد يقسم دون املأذون له ،ذون لهأقتل عبد امل
ن إو  ،أقسم السيد ،ويعرض عليه اليمني ،فإن عجز قبل أن يقسم ،صاحب حق يف عبده
كما ال يقسم الوارث   ،ونكوله مل يقسم السيد لبطالن احلق بنكوله ،عجز بعد عرض اليمني

  ،ةأخذ السيد القيم ،فإن عجز بعدما أقسم ،لكن حيلف املدعي عليه ،إذا نكل املوروث
 .( )كما لو مات الويل بعد ما أقسم



 (.51 / )حترير الفتاوى : انظر ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، (1 /0 )، الروضة (1 7/  )البيان  (7)

 (.21 )د حممد العبديل ص ماج: حتقيق الطالب
 (.0/75 )الروضة  ( )
 [ب-0 1] (1)
 (. 0/7 )الروضة . نص عليه النووي (5)
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ألنه ال يتورع عن  ؛فاألفضل تأخر إقسامه ليسلمأي بعد موت اجملروح  ومن ارتد: قوله
فإن ارتد بعدما  ،فاألوىل ( )وأصلها ( )وعبارة الروضة ،فإذا عاد إىل اإلسالم أقسم ،اليمني

 .( )وهلا حكم سائر أمواله ،أقسم فالدية ثابتة
والقسامة اليت  ،ألن ميني الكافر صحيحة ؛على المذهب صح أقسم في الردةفإن : قوله

وحمل  ،( )وسائر االكتساب ،فال يبطل بالردة كاالحتطاب ،يتسحق هبا املال نوع اكتساب
فإن عاد إىل اإلسالم  ،أو قتل يف الردة ،الرافعي فيما إذا ماتم اخلالف كما أشار إليه اإلما

 ،ومات اجملروح ،ولو ارتد الويل قبل موت اجملروح. ( )قاله الزركشي ،( )واحدا   اعتد به وجها  
فارتد السيد ال  ،ما إذا قتل العبد ( )[خبالف]ألنه ال يرث  ؛والويل مرتد مل يقسم ،اجملروح

ن أل ؛بل يقسم إذا قلنا بالقسامة يف بدل العبد ،او بعده ،يفرق بني ان يرتد قبل موت العبد
 .( )استحقاقه بامللك ال باإلرث

لكن  ،أي وإن كان هناك لوث لعدم املستحق املعني له ال قسامة فيه ثومن ال وار : قوله
فيه خالف  ،فإن نكل فهل يقضي عليه بنكوله ،( )ينصب القاضي من يدعي عليه حيلفه

 .يأيت إن شاء اهلل تعاىل



 (.0/71 )الروضة  ( )
 (.12/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.9/71)النجم الوهاج  ( )
السراج الوهاج  ،(0/71 )، الروضة (12/  )، العزيز شرح الوجيز (7 2/7)التهذيب  (1)

 (.22 )ماجد حممد العبديل ص : للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب
 (.11/  )العزيز شرح الوجيز  (5)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب ( )

( 22.) 
 . ب وهو الصواب وما أثبته من نسخة( بال خالف)يف نسخة أ  (2)
 (.0/71 )، الروضة (11/  )، العزيز شرح الوجيز (7 2/7)التهذيب  (1)
 (.9/79)، النجم الوهاج (0/79 )، الروضة (19/  )العزيز شرح الوجيز  (9)
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أو  ،أي يشهدان على نفس القتل أو عدلين بإقرارإنما تثبت موجب القصاص : فصل
عند نكول املدعي  ،وأورد على حضرة ثبوته حبلف املدعي ،( )أو إقرار اجلاين هبما ،اجلرح
ويعلم القاضي فإنه جائز يف  ،( )وأجيب عن هذا برجوعه إىل اإلقرار على الصحيح ،عليه

 .( )غري حدود اهلل تعاىل على األظهر
 ،يعين إن ما ال يوجب الدية كاخلطأ والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين: قوله

وأب على ابن  ،وحر على عبد ،ومسلم على ذمي ،واجملنون ،وجناية الصيب ،وشبه العمد
نعم شهادة  ،( )ألن املقصد منه املال ؛وميني ،وامرأتني وبرجل ،وبرجل ،تثبت بشهادة رجلني

قاله  ،نثبت األميان لكنها تثبت لوثا   ،القصاص وإن مل تقبل يف ،شهادة الرجل واملرأتني
 .( )الزركشي

يعين إذا   ولو عفا عن القصاص ليقبل بالمال رجل وامرأتان لم يقبل في األصح: قوله
 ،عفوت عن القصاص على املال :وقال املدعي ،كانت اجلناية املدعاة توجب القصاص

ويثبت املال ، فهل يقبل ،ألخذ املال وميينا   أو شاهدا   ,( )[وامرأتان] فاقبلوا مين رجال  
ألنه ال يعترب العفو حىت يثبت  ؛( )وقطع به بعضهم ،املنع :( )األصح املنصوص ،وجهان



 (.  /0 )، الروضة ( 5/  )، العزيز شرح الوجيز (2/757)التهذيب  ( )
ماجد : ، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالبالسراج الوهاج للزركشي. نقله ابن أيب الدم (7)

 (.10 )حممد العبديل ص 
 (.0 /9)النجم الوهاج  ( )
 (. 5/  )، العزيز شرح الوجيز (7  /  )البيان  (1)
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (5)

( 1 .) 
 .وامرأتني(: ب)يف  ( )
 (.2 / )األم  (2)
 (.05 /1)، أسىن املطالب (  /0 )، الروضة ( 5/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
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 ،وامرأتني وإن اقبلوا مين رجال   :وقال .واخلالف جار إذا صدر العفو على املال ،( )القصاص
 .( )وكذلك الشاهد واليمن ،مل يكن العفو للعلة املذكورة

املوضحة  بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها على المذهبولو شهد هو وهما : قوله
واهلامشة إذا  ،مل يثبت إال بشاهدين ،كما إذا وقعت على الوجه  ،إذا كانت توجب القصاص

 ،أما إذا وجدت هامشة مستوفة بإيضاح ،يثبت برجل وامرأتني ،جتردت عن اإليضاح
الشتمال اجلناية على ما  ؛جل ومينيوال بر  ،فاملذهب أنه ال يثبت أرش اهلامشة برجل وامرأتني

واملراد أن  ،( )قوالن :وقيل. ( )وال يثبت إال حبجة كاملة ،فيحتاط هلا ،يوجب القصاص
أو من جانب  ،أما إذا كانت من جنايتني ،جبناية واحدة ،يكون ذلك من شخص واحد

ألهنا مل  ؛قاله البلقيين ،فإنه يثبت أرش اهلامشة برجل وامرأتني على املذهب ،واحد يف مرتني
 .( )ومل تتحد اجلناية ،تتصل باملوضحة

ضربه بسيف فجرحه فمات لم تثبت حتى  :وليصرح الشاهد بالمدعى فلو قال: قوله
أن يصف اهلالك إىل فعل املشهود  ،يشرتط يف الشهادة على القتل يقول فمات منه أو قتله

وأهنر  ،ضربه :ولو قال ،وال يؤثر ،بهألنه قد يضر  ؛فلو قال ضربه بالسيف مل يكف ،عليه
ولو  ،الحتمال أنه مات بسبب آخر ؛( )ضربه فمات :وكذا لو قال ،الدم مل يثبت أيضا  

 ،أو مات مكانه ،أو أهنر دمه فمات بسبب ذلك ،أو فمات من جراحته ،جرحه فقتله :قال


 (. 2/  )احلاوي . يقبل، وصححه املاوردي: والقول الثاين ( )
ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (7)

( 17.) 
، السراج الوهاج للزركشي،  (0/75 )الروضة  ،(75/  )العزيز شرح الوجيز  ،(2 / )األم  ( )

 (.  1 )ماجد حممد العبديل ص : كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب
. املنصوص هو رجلني، وهذا شهادة من بد ال بل وامرأتني برجل اهلامشة أرش ثبوت عدم:أحدمها (1)

 .السهم مروق نص من خم رَّج وهو.أرشها جيب أنه:الثاين والقول
 (.0/75 )الروضة  ،(75/  )العزيز شرح الوجيز  ،(102/ )الوسيط  ،(21/  ) احلاوي :انظر
 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (5)
 [أ-  1] ( )
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يثبت  ،جرحه فمات :قولهونبه اإلمام البلقيين على أنه اذا مل يثبت القتل يف . ( )ثبت القتل
ومل يدع  ،وادعى اجلاين أنه مات بسبب آخر ،اجلرح لو ادعى الويل أنه مات من اجلراحة

   .( )وله القود بشرطه ،فيحلف مخسني ميينا   ،فاألصح تصديق الويل ،االندمال
وال يثبت  ،بقوله أي عمال   ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه يثبت دامية :ولو قال: قوله

 .( )الحتمال أن السيالن حصل بسبب آخر ؛بقوله فسال دمه
ألنه  ؛أي يتعرض لوضوح العظم ويشترط في الموضحة ضربه فأوضح عظم رأسه: قوله

 ،( )وأصلها ( )وضةجزم به يف الر  يكفي فأوضح رأسه :وقيل .( )ال شيء حيتمل بعده
وحكى اإلمام  ،( )لكنه تبع احملرر ( )والغزايل ،( )وحكينا ما رجحه الكتاب عن اإلمام

 .(  )وعليه جرى اجلمهور :قال .(  )واملختصر ،(  )البلقيين االكتفاء بذلك عن األم
 ،أو الدية ،أي فإن بينه ثبت القصاص ويجب بيان محلها وقدرها ليمكن قصاص: قوله

وقال . (  )قاله املاوردي ،فكما لو عني ،وإال فإن مل يكن على رأسه غري موضحة واحدة



، السراج الوهاج (7 /0 )، الروضة ( 5/  )، العزيز شرح الوجيز (21/  )احلاوي : انظر ( )
 (.15 )ماجد حممد العبديل ص : دم والقسامة، حتقيق الطالبللزركشي، كتاب دعوى ال

 (. 5 / )حترير الفتاوى : انظر (7)
 (.17 / )، بداية احملتاج (  /0 )، الروضة (51/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.52 / )، حترير الفتاوى (101/ )، الوسيط ( 0 /2 )هناية املطالب  (1)
 (.  /0 )الروضة  (5)
 (.51/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (. 0 /2 )هناية املطالب  (2)
 (.101/ )الوسيط  (1)
 (. 17)احملرر ص  (9)
 (.99/ )األم  (0 )
 (.751)خمتصر املزين ص  (  )
 (.52 / )حترير الفتاوى : انظر (7 )
 (.25/  )احلاوي  (  )
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 ،لو كان مواضح ،الحتمال أنه كان مث موضحة فوسعها ؛ال قصاص يف هذه احلالة :الرافعي
 .( )وجيب الدية يف األصح ،فال قصاص ،وعجزوا عن تعيني موضحة الشهود عليه

وال  ،ألن الشاهد ال يعلم قصد الساحر ؛ويثبت القتل بالسحر بإقرار ال ببينة: قوله
 ،فقد أقر بالقتل العمد ،وسحري يقتل غالبا   ،قتلته بسحري :فإذا قال ،يشاهد تأثري السحر

فهو إقرار  ،أخطأت من اسم غريه إىل امسه :وان قال ،فهو إقرار بشبه العمد ،نادرا   :وإن قال
إال أن  ،يءوال يطالب العاقلة بش ،وشبه العمد يف مال الساحر ،والدية يف اخلطأ ،باخلطأ
قد يفهم أنه ال مدخل للبينة يف  ،ال ببينة :وقوله. ( )م ال يقتلألن إقراره عليه ؛يصدقوه

 :كأن يقول  ،إن ما ينشأ عن السحر قد يثبت بالبينة ( )لكن يف الكفاية ،ذلك أصال  
أن هذا الذي أقر أنه  ،فيشهد عدالن من السحرة بعد توبتهما ،سحرته بكذا[ ب/2  ]

 .( )سحره به يقتل غالبا  
 أمرض بسحري وال أقتل وأنا سحرت فالنا   :لو قال :مرمحه اهلل يف األقال الشافعي : فروع

أمرضته بسحري ومل ميت بل بسبب آخر فاملذهب أنه إن بقي  :ولو قال ،فأمرضته عزر
وحكى اإلمام  ،( )وأصلها ،( )كذا يف الروضة  ةإىل أن مات حلف الويل وأخذ الدي متأملا

إمنا حيتاج  :وقال .( )أنه مات منه ويأخذ الدية البلقيين عن نص األم أن للمستحق أن يقسم
حيتاج إىل ثبوت أنه بقي متأملا إىل موته إذا قال الساحر برأ منه فإن مل يقل برأ مل حيتج إىل 

وقد مضت مدة حيتمل  ،وإن ادعى الساحر الربء من ذلك املرض .( )بينة استمرار األمل به



 (.51/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.12 /0 )، الروضة (52/  )، العزيز شرح الوجيز (1  / )الوسيط  ،(91/  )احلاوي  (7)
 (. /  )كفاية النبيه   ( )
 (.52 / )حترير الفتاوى  (1)
 (.12 /9)الروضة  (5)
 (.52/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.52 / )حترير الفتاوى  (2)
 .املصدر السابق (1)
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وإن تعلمه وتعليمه حرامان  ،واألصح أن للسحر حقيقة ،( )فالقول قوله بيمينه ،الربء فيها
ومن  ،وأما فعل السحر فحرام باإلمجاع ،إذا مل حيتج يف تعلمه إىل تقدمي اعتقاد هو كفر

واعلم أن التكهن وإتيان الكهان وتعلم  :وقال يف زوائد الروضة. ( )اعتقد إباحته فهو كافر
صى والشعيدة وتعلم هذه كلها حرام وأخذ الكهانة والتنجيم والضرب بالرجل والشعر واحل

 .( )العوض عليها حرام بالنص الصريح يف حلوان الكاهن والباقي يف معناه
ألن من شرط الشاهد  ؛ولو شهد لمورثه بجرح قبل االندمال لم يقبل وبعده يقبل: قوله

 ،ألنه لو مات كان األرش له ؛فال تقبل شهادته قبل االندمال ،أن ال جير إىل نفسه نفعا  
والفروع أما  ،وهذا إذا كان غري األصول ،النتفاء التهمة ؛وبعده يقبل ،فكأنه يشهد لنفسه

 .( )للبعضية اذا كان منهم فال يقبل شهادته قطعا  
مرض  ،أي إذا شهد مبا آخر ملورثه املريضوكذا بمال في مرض موته في األصح : قوله

. ( )خبالف اجلراحة ،مث يرثه إذا مات ،املال إمنا يثبت للمريض ألن ؛املوت قبلت يف األصح
 ،املنسوب للعراقيني :قال الزركشي .( )ال يقبل لو شهد له باجلرح :والثاين. ( )اجلراحة

 .( )وغريهم ترجيحه
 ،أي إذا قامت بينة بقتل خطأ ل يحملونهتوال يقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ق: قوله

مل تقبل  ،الذين حيملون الدية على فسق بينة القتل ،فشهد اثنان من العاقلة ،أو شبه عمد


 (.11 /0 )الروضة  ( )
 (.5 /9)، النجم الوهاج ( 1 /0 )، الروضة (55/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 (. 1 /0 )الروضة  ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم (51/  )، العزيز شرح الوجيز ( 1/  )احلاوي  (1)

 (.97 )ماجد حممد العبديل ص : والقسامة، حتقيق الطالب
 (.5 /0 )، الروضة (15/  )العزيز شرح الوجيز . ورجحه الرافعي، واقتصر عليه النووي (5)
 (.11 / )، بداية احملتاج (5 /0 )، الروضة (15/  )، العزيز شرح الوجيز (11/  )احلاوي  ( )

ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، حتقيق الطالب (2)
( 9 ). 
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فالنص أنه ال يقبل  ،فلو كانا من فقراء العاقلة ،هنما متهمان بدفع التحملأل ؛شهادهتما
فالنص قبول  ،وفاء بالواجب ( )األقربنيويف عدد  ،ن كانا من األباعدإو ، ( )شهادهتما
والفرق أن املال عاد ، ( )واملذهب تقرير النصني ،( )فيهما القوالن :قيلو  ،( )شهادهتما

، ريب الذي حيوج األبعد إىل التحملوموت الق ،فيحصل التهمة ،فالغين غري مستبعد ،ورائح
فإن أراد املنهاج احلمل بالفعل ورد عليه  ،فال يتحقق فيه التهمة ،كاملستبعد يف االعتقاد

 ،وتقبل شهادة العاقلة على فسق بينة قتل العمد ،يه األباعدأو باإلمكان ورد عل ،الفقراء
 .( )الن الدية ال تلزمهم فال هتمة ؛وبينة اإلقرار باخلطأ

ولو شهد اثنان على اثنين بقتله فشهدا على األولين بقتله فإن صدق الولي : قوله
يعين إذا ادعى الويل  بطلتااألولين حكم بها أو اآلخرين أو الجميع أو كذب الجميع 

وشهدا على الشاهدين أهنما  ،وشهد له اثنان فبادر املشهود عليهما ،القتل على رجلني
وتسقط  ،عن التهمةرجع إىل الويل فإن صدق األوىل حكم بشهادهتما لسالمتها  ،القاتالن

 النص يف :وقال اإلمام البلقيين. ( )هنما يدفعان عن أنفسهما القتلأل ؛شهادة اآلخرين



 (.1 / )األم  ( )
 [ب-  1] (7)
 (.1 / )األم  ( )
 هتمة فال احلالة هذه يف العقل حيمالن ال جرحهما؛ ألهنما قبول :أحدمها:والتخريج بالنقل قوالن (1)

التحمل؛  أهل من التحمل وجوب وقت يكونا أن جيوز جرحهما؛ ألهنما يقبل ال :والثاين .عليهما
 .خيافانه ضررا   يدفعان احلال؛ ألهنما يف متهمان فهما منهما األقرب ميوت أو يوسرا بأن

 (.0  /  )البيان  ،(0 2/7)التهذيب  ،(109/ )الوسيط  ،( 1/  )احلاوي : انظر
، العزيز (  2/7)التهذيب  .اجلمهور والنووي إىل الرافعي البغوي، وعزاه صححه الطريق وهذا (5)

 (.1 /0 )الروضة  ،(  /  )شرح الوجيز 
 (.15 / )، بداية احملتاج (5 /9)النجم الوهاج  ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب دعوى الدم والقسامة، ( 1 )، خمتصر املزين ص (9 / )األم  (2)

 (.92 )ماجد حممد العبديل ص : حتقيق الطالب
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أنه ال يتوقف احلكم بشهادة األولني على تصديق الويل لصدور شهادهتما يف  ( )األم
ولني أما شهادة األ ،وإن كذب األولني وصدق اآلخرين سقطت الشهادتان. ( )حملها

ألهنما صارا عدوي األوليني  ؛فبتكذيبه واآلخران شهادهتما مردودة وإن وقعت حسنة
ألن يف  ؛وبتكذيبهم مجيعا   ،بتصديقهم مجيعا   أيضا  ومتهمون بالدفع وسقط الشهداتان 

وتكذيبهما ظاهر أما إذا تأخرت شهادة اآلخرين عن  ،تصديق كل فريق تكذيبا لآلخر
يف هلا احلاكم البتة فال حيتاج إىل مراجعة الويل ولو شهد بعضهم على بعض  غاجمللس مل يص

 ،( )تطلب الشهادتان وال يراجع الويل :قال املاوردي، ( )حالة واحدة من غري تقدمي دعوى
 .( )ذكره يف الكفاية ،( )الويل
نه أل ؛أي سواء عينه أو مل يعينه قر بعض الورثة بعفو بعض سقط القصاصأولو : قوله

وللورثة كلهم  ،وهو ال يتبعض وإذا سقط حق اآلخرين ،اعرتف بسقوط حقه من القصاص
وإن أقر  ،بيمينه يف أنه مل يعف ويصدق ،وكذا إن عينه فأنكر ،الدية إن مل يعني العايف

وإن أطلق  ،وله حقه إن عفا على الدية ،بالعفو عن القصاص فلغري العايف حقهم من الدية
 .( )العفو فعلى القولني يف وجوب الدية بالعفو املطلق

إذا لوث  :وقيل .ة لغتيئولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو ه: قوله
أو مكان  ،عشية :وقال اآلخرة ،قتله بكرة :ن قال أحدمهاأب ،زماناختلف شاهدا القتل يف 

واآلخر  ،قتله بسيف :أو آلة فقال أحدمها ،واآلخر يف السوق ،يف البيت :فقال أحدمها
وهكذا  ،مل يثبت القتل ،قده :وقال اآلخر ،حزه :فقال أحدمها يئةأو ه ،أو عصا ،برمح



 (.9 / )األم  ( )
 (.51 / )حترير الفتاوى  (7)
 (. 1 / )، بداية احملتاج (2 /9) ، النجم الوهاج( 9/71 )كفاية النبيه   ( )
 (.22/  )احلاوي  (1)
 (. 9/71 )كفاية النبيه   (5)
، (  /  )، العزيز شرح الوجيز (2/752)، التهذيب (0 1/ )، الوسيط (17/  )احلاوي  ( )

 (.1 /0 )الروضة 



                                                                (684)                                                     تـــــــــــاب دعــوى الــدم والـقــسامــةكــــــــ
=================================================

فيه طرق  وهل يكون لوثا   ،واأللفاظ املنشأة ،وخيتلفان فيه من األفعال ،حكم ما يشهدان به
 ؛ال :طريقة القولني وأظهرمها ،( )وإال عدل كما قاله الرافعي ،والقطع بعدمه ،القطع باللوث

على  ال يكون لوثا   :وعبارة الروضة ،ألن كل واحدة من الشهادتني تكذب األخرى فيندفعان
 .( )املذهب




 (.5 /  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.9 /0 )الروضة  (7)
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 كتاب البغاة
 .ذا ترامى إىل الفسادإرح بغى اجل :يقال ،جملاوزته احلد ؛قيل مسي بذلك ،مجع باغ :( )البغاة
والبغي  ،لظلمه :وقيل .إذا طلبه ءمن قوهلم بغى الشي ،لطلبه االستعالء على اإلمام :وقيل
 ،فقاتل أبو بكر مانعي الزكاة ،وأمجعت الصحابة رضي اهلل عنهم على قتاهلم .( )الظلم

 ،( )ومن رجع إىل الطاعة ترك قتاله ،وأهل الشام ،( )وأهل النهروان ،وعلي أصحاب اجلمل
َتتَ ُلوا ال ُمؤ ِمِنيَ  ِمنَ  طَائَِفَتانِ  َوِإن  ﴿واألصل يف الباب قوله تعاىل  ِلُحوا اق   نَ ُهَما َفَأص   ( )اآلية ﴾بَ ي  

وعلى جواز الصلح يف  ،دلت على وجوب قتال البغاة وأن الباغي ال خيرج عن اسم اإلميان
 .( )وأن الباغي إذا رجع إىل الطاعة قبلت توبته ،احلوادث واألحكام

هم مخالفوا اإلمام بخروج عليه وترك االنقياد أو منع حق توجه عليهم بشرط : قوله
يعين أن اخلارجي على اإلمام بإرادة  ل وإمام منصوبشوكة لهم وتأويل ومطاع فيهم قي



 يف سعى وبَ َغى .بُغاة   باٍغ، واجلمع فهو واعتدى ظلم أي بغيا   الناس على بغى الظلم،: البغي ( )
 ترامى إذا اجلرح" بَ َغى"من وأصله القصد، عن عدلت الباغية؛ ألهنا الفرقة ومنه بالفساد، األرض

 .بَغي   فهي فجرت بِغاء   تبغي املرأة وبغت ،الفساد إىل
 .ومجاعتهم املسلمي أئمة عليه وعّما احلق، عن عدلوا الذين هم: العلماء اصطالح يف والبغاة
ص  املصباح ،(41/ ) الصحاح خمتار ،(77-1/77 )العرب  لسان ،( 19) الزاهر ص: انظر

 .(755) األخيار كفاية ،(53)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، (41/ ) الصحاح خمتار ،(77-1/77 )العرب  لسان (4)

 (.1/433 )، كفاية النبيه (403)ماجد حممد العبديل ص : حتقيق الطالب
البلدان  معجم: انظر .بينهما اهلاء وإسكان والراء النون بفتح بغداد، وهو بقرب مكان هو (5)

 (.5/534)واللغات  األمساء هتذيب ،(3/541)
 (.7/345)، املغين (7 7/4)اإلشراف  (1)
 (.9)سورة احلجرات آية رقم  (3)
 (. 3/55)، تفسري املاوردي (44/494)تفسري الطربي  (1)
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 ( ):بشروط ،إمنا يثبت عليهم أحكام البغاة ،أو آلدمي ،أو منع حق عليهم هلل تعاىل ،عزله
 ،حبيث ال ميكن تفريقهم إال بالقتال ،ن يكونوا يف منعة بكثرة عددهمأب ،أن يكون هلم شوكة

ينمروا بدار  ( )وال يشرتط أن ،( )بال قتال[ أ/557]استوفيت منهم احلقوق  فلو كانوا آحادا  
أن يكون هلم  :والشرط الثاين. ( )أو صفي على األصح ،كأهل اجلمل  ،عن أهل العدل

كما   ،أو منع احلق الواجب ،يعتقدون بسببه جواز اخلروج على اإلمام ،تأويل مظنون البطالن
 ،حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة عثمان رضي اهلل عنه ،وقع اخلارجي على علي رضي اهلل عنه

فهم معاندون ال حرمة  ،ن مل يكن هلم تأويلإو  ،وال يقتص ملواطأته إياهم ،ويقدر عليهم
أوفقهما إلطالق األكثرين أنه ال  ،به فوجهان فإن كان بطالن تأويلهم مقطوعا  ، ( )هلم

حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إىل من صالته سكن  ،كتأويل أهل الردة يف منع الزكاة ،( )يعترب
الذي  :قال اإلمام البلقيين. ( )لنا وصالة غريه ليست سكنا  ، وهو رسول اهلل  ،سكن لنا

والبد أن يكون فيهم مطاع  ،( )وهو األرجح ،يظهر من كالم الشافعي إطالق التأويل



 .الشرط األول ( )
، (70/  )، العزيز شرح الوجيز (7/479)، التهذيب (3 1/1)، الوسيط (04 /5 )احلاوي  (4)

 (.0/34 )الروضة 
 [أ-4 1] (5)
 حييط ال حبيث يكونوا أن يشرتط: وقيل(. 04 / 0 /5 )احلاوي . حكى املاوردي االتفاق عليه (1)

العزيز شرح الوجيز . احملققون يعتربه ومل واليته أطراف من طرف يف بل اإلمام أجناد هبم
 (.0/34 )، الروضة (70/  )

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق ( 0/3 )، الروضة (79/  )العزيز شرح الوجيز  (3)
 (.409)ماجد حممد العبديل ص : الطالب

الوسيط : انظر .كثري القطعيات يف الغلط ألن يعترب؛ أنه :الثاين والوجه .الصحيح هو هذا (1)
 (. 0/3 )، الروضة (79/  )العزيز شرح الوجيز  ،(7 -7 /4 )البيان  ،(1 1/1)

ماجد حممد العبديل : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(144)احملرر ص  (7)
 (.0 4)ص 

 (. 1 /5)حترير الفتاوى  (7)
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فهو شرط حلصول  ،( )كذا قاله اإلمام  ،فإن الشوكة ال حتصل إال به ،يصدرون عن رأيه
وهل يشرتط أن يكون فيهم إمام ، ( )كما تومهه عبارة الكتاب  مستقال   وليس شرطا   ،الشوكة

أصحهما عن األكثرين  :قال يف الروضة. ( )ويقال قوالن ،أو منتصب وجهان ،منصوب هلم
ذكر  :وقال اإلمام البلقيين .( )اجلديد االشرتاط :قال الرافعي. ( )األكثرين ال يشرتط

ا حممول على أن الفرقة اليت تريد خلعه ال بد دنوهو عن ،وسكت عنه أخرى ،الشافعي اإلمام
 .( )ال حيتاج فيها إىل إمام واليت مينع حقا   ،فيها من إمام

الكفاية عن  ويف، اإلمام بالعادل ،( )تبعا للشافعي ( )وأصلها ( )قيد يف الروضة: تنبيه
ويوافقه قول املصنف يف شرح مسلم أن  ،(  )أن اخلروج على اجلائر كذلك (  )القفال

ورد اإلمام البلقيين . (  )وإن كانوا فسقة ظاملي ،اخلروج عليهم وقتاهلم حرام بإمجاع املسلمي



 (.41 /7 )هناية املطلب  ( )
 (.1/590)، بداية احملتاج ( 7-70/  )العزيز شرح الوجيز  (4)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق ( 7/  )، العزيز شرح الوجيز (7 /4 )البيان  (5)

 (.0 4)ماجد حممد العبديل ص : الطالب
 (.0/35 )الروضة  (1)
واملاوردي، والفوراين، واملتويل، والبغوي، احلسي،  القاضي جزم ، وبه( 7/  )العزيز شرح الوجيز  (3)

، (71)، األحكام السلطانية ص ( 7/  )، العزيز شرح الوجيز (7/479)التهذيب . وغريهم
 (.  4)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب

 (.14 /5)حترير الفتاوى  (1)
 (.0/30 )الروضة  (7)
 (.19/  )ح الوجيز العزيز شر  (7)
 (.1 1/4)األم  (9)
 (.7 /4 )البيان  (0 )
 (.1/433 )كفاية النبيه   (  )
 (.4/449 )شرح مسلم  (4 )
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ومع كل  ،( )وابن الزبري على عبد امللك ،( )على يزيد ( )دعوى اإلمجاع خبروج احلسي
واختار التفصيل بي أن ميكن خلع اجلائر بال حرب كثري وال  ،منهما خلق كبري من السلف

ن  إف ،ري وفتنة عظيمةثن ال ميكن ذلك إال حبرب كأفيجوز بل جيب وبي  ،فتنة عظيمة
واألرجح جواز  ،ففيه احتمال ،كانت املفاسد الصادرة منه ومن أتباعه يزيد على الفتنة

وإن كانت املفسدة يف الفتنة واحلرب أعظم فتقوى االحتمال هنا وعلى ، اخلروج عليه
 .( )األرجح األوىل أن ال يفعل

 ولو أظهر قوم رأى الخوارج كترك الجماعات وتكفير ذي كبيرة ولم يقاتلوا تركوا: قوله
وحكى القاضي حسي عن  ،( )مل يتعرض هلم أي إذا استمروا على الطاعة ظاهرا  



 بن احلسي، اهلل عبد أبو، وحمبوبه الدنيا، من ورحيانته وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول سبط :هو ( )
 عليه اهلل صلى اهلل رسول بنت فاطمة أمه ،بن عبداملطلب اهلامشي القرشي طالب أيب بن علي

 اهلل صلى اهلل رسول عنه وعق  أربع، سنة شعبان من خلون خلمس ولد اهلل، عبد أبا يكىن وسلم،
 رضي قتل، واحلج والصالة الصيام كثري دينا   فاضال   احلسي وكان أخيه، عن عق كما وسلم عليه
 كربالء له يقال مبوضع وستي إحدى سنة عاشوراء يوم احملرم من خلت لعشر اجلمعة يوم عنه اهلل
 .الكوفة بناحية العراق أرض من

 (.1/517)، سري أعالم النبالء (595/ )االستيعاب يف معرفة األصحاب : انظر
 أيب بين أفضل كان،  مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن حرب بن سفيان أيب بن يزيد: هو (4)

 اهلل صلى اهلل رسول وأعطاه ،حنينا   وشهد مكة، فتح يوم أسلم اخلري، يزيد له يقال كان. سفيان
 الصديق بكر أبو واستعمله بالل، له وزهنا أوقية وأربعي بعري مائة حني غنائم من وسلم عليه

 .قيسارية افتتح أن بعد عشرة تسع سنة سفيان أيب بن يزيد ، تويفوأوصاه
 (.3/1)النبالء ، سري أعالم (373 /1)االستيعاب يف معرفة األصحاب : انظر

 بن مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن العاص أيب بن احلكم بن مروان بن امللك عبد: هو (5)
 شوال من للنصف اخلميس يوم بدمشق، العاص أيب بن املغرية بن معاوية بنت عائشة وأمه. قصي
 .سنة ستون وله ومثاني ست سنة

 (.10 /3)النبالء ، سري أعالم (74 /3)الطبقات الكربى : انظر
 (.10 /5)حترير الفتاوى  (1)
 (. 1/59)، بداية احملتاج (9/11)، النجم الوهاج (144)، احملرر ص (7/470)التهذيب  (3)
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وإال فتتعرض هلم  ،أنه إمنا يتعرض هلم إذا مل يكن على املسلمي ضرر منهم :األصحاب
وإظهار رأيهم أن ينطقوا  ،( )حكاه اإلمام البلقيين ،حىت يزيل ذلك عن املسلمي

 .( )مبعتقدهم
وأصحاب هنب  ،فهم فسقة ،أي إذا ظهروا اعتقادهم حبرب وإال فقطاع طريق: قوله

 ؛زما  جنون ما يتلفون يف حال القتال من نفس ومال فيضم ،فحكمهم حكم قطاع الطريق
قال اإلمام . ( )واملتويل ،والقول بأهنم قطاع طريق انفرد به البغوي ،( )ال تأويلبألن تأويلهم 

يدل على أن اخلوارج  ( )واملختصر ( )وكالم األم ،وهو طريق حكاه القاضي حسي :البلقيين
وقاتلوا أن هلم  ،ومل جنعلهم مرتدين ،ونصبوا إماما   ،وقامت هلم شوكة ،اخلوارج إذا تأولوا

 .( )وجرى عليه الشيخ أبو حامد وأتباعه ،حكم البغاة
وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا إال أن يستحل : قوله

ومن  ،ألنه ليس بعدل ؛والقاضي فهو ال ينفذ حكمه ،االستثناء عائد ملسأليت الشاهد دمائنا
ال تقبل  ،وكذا إذا كان الشاهد يستحل دماء أهل العدل وأمواهلم ،شرط القاضي العدالة

املذهب  :وقال البلقيين. ( )وقضاء قاضيهم ،فإن مل يستحلوها قبلت شهادهتم ،شهادته
وإمنا ميتنع حكمه إذا كان ممن يستحل  ،ولو استحل الدماء ،املعتمد نفوذ قضاء قاضيهم



 (.14 /5)، حترير الفتاوى (31 /1)التدريب  ( )
 (.1 4)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (4)
 (.1/594)، بداية احملتاج (9/11)، النجم الوهاج (144)احملرر ص : ظران (5)
ماجد حممد العبديل : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(7/470)التهذيب  (1)

 (.14 /5)، حترير الفتاوى (3 4)ص 
 (.7 1/4)األم  (3)
 (.511)خمتصر املزين ص  (1)
 (.14 /5)حترير الفتاوى  (7)
، العزيز شرح الوجيز (4/53 )البيان  ،(7 1/1)، الوسيط (51 /5 )احلاوي : انظر (7)

(  /74.) 
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مع عدم استحالل الدماء أن ال يكون  ويشرتط أيضا  . ( )عدل بالباطلاحلكم على اهل ال
فمىت   ،ويقضون به ملوافقيهم ،يشهدون بالزور ،وهم صنف من الروافض ،( )من اخلطابية

 ،فيما يقبل قضاء قاضينا :وقوله. ( )ملوافقيه ؛ومل ينفذ قضاءه ،كان منهم مل تقبل شهادته
فإنا ال ننفذه حىت لو قضى  ،جليا   أو قياسا   ،اعا  أو إمج ،حيرتز به عما إذا خالف نصا  

 ( )أو بسقوط الضمان فيما أتلف يف غري ،بضمان ما أتلفه أهل العدل عليهم يف احلرب
ألنه حمل  ؛نفذناه ،ولو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه علينا يف احلرب ،احلرب مل ينفذ

 .( )اجتهاد
حيث ينفذ قضاؤه مبا حكم به إىل قاضي  أي إذا كتب قاضيهموننفذ كتابه بالحكم : قوله

 .( )هبم وتنفيذه لكن يستحب أن ال يقبله استخفافا   ،جاز قبوله ،أهل العدل
ومل  ،يعين إذا كتب قاضيهم مبا ثبت عنده ويحكم بكتابه بسماع البينة في األصح: قوله

وحنن ننفذ قضاءه ملصلحة  ،ألنه ملصلحة رعايانا م؛نع :أظهرمها ،فيه قوالن ،حيكم به قاضينا
واستعان  ،مام طرد القولي فيما حكم بهوحكى اإل، ( )فرعاية مصلحة رعايانا أوىل ،رعاياهم



 (.14 /5)، حترير الفتاوى (33 /1)التدريب  ( )
 يرون وهم .أسد بين موىل األجدع األسدي زينب أيب بن حممد اخلطاب أيب أصحاب :اخلطابية (4)

ص  الدين يف ، التبصري(  )ص  اإلسالميي مقاالت :انظر .خمالفيهم على ملوافقهيم الزور شهادة
 .(4/301)تيمية  السنة البن منهاج ،(47 )

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق (0/35 )، الروضة (75/  )العزيز شرح الوجيز  (5)
 (.9/17)، النجم الوهاج (1 4)ماجد حممد العبديل ص : الطالب

 [ب-4 1] (1)
 (.7/101)، هناية احملتاج (3/104)اج مغين احملت (3)
 (.3/104)، مغين احملتاج (0/31 )، الروضة (75/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
العزيز شرح الوجيز . معاونتهم من فيه ال؛ ملا :و القول الثاين. وهو الصحيح يف املذهب (7)

ماجد : الطالب، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق (0/31 )، الروضة (75/  )
 (.7 4)حممد العبديل ص 
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 ،( )وتبع فيه احملرر ،وتعبريه باألصح يقتضي أن اخلالف وجهان .( )واستعان فيه باالستيفاء
وكتابه يف  ،يهمحمل قبول قضاء قاض :وقال اإلمام البلقيين. قوالن ( )وأصلها ،( )ويف الروضة

وال  ،فأما األخرى فال قاضي هلا ينفذ حكمه ،ونصبت غريه ،يف الفرقة اليت خلعت اإلمام
 .( )يعمل بكتابه

وفرقوا سهم المرتزقة على جندهم  وأخذوا زكاة وجزية وخراجا   ولو أقاموا حدا  : قوله
رضي اهلل  ألن عليا   ؛للمأخوذ منه إذا رجعت البالد إليهم ؛أي ويعتد به أهل العدل صح

فأشبه حكم احلاكم  ،هنم أخذوا بتأويل سائغوأل ،عنه كذلك فعل يف أهل البصرة
فإن فعل أحادهم  ،فعل إمامهمبولكن  ،وقيد اإلمام البلقيين، ( )ال ينقضه آخر ،باالجتهاد

 ،من غري خروج على اإلمام مل يصح ،أو الفرقة اليت منعت واجبا   ،من غري أن يسند إليه
 ،أو كانت معجلة لكن استمرت شوكتهم حىت وجبت ،مبا إذا كانت غري معجلةوقيد الزكاة 

 .( )وأشار إليه الشافعي بقوله بصدقة عامة ،فلو زالت قبل الوجوب مل يقع ما تعجلوه موقعه
 .( )عامة
لئال  ؛أنه ال يصح ،أي يف تفريق سهم املرتزقة على جندهم وجه وفي األخيرة وجه: قوله

عدت بف ،ألهنا عوض السكىن ؛ال يعتد بأخذهم اجلزية :وقيل .هلم على البغي يكون عونا  
ويف وجه إن أعطوا  :قال .وقضية التعليل طرده يف اخلراج :قال يف الكفاية. ( )عن املساحمة



 (.37 /7 )هناية املطلب  ( )
 (.144)احملرر ص  (4)
 (.0/31 )الروضة  (5)
 (.75/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.15 /5)، حترير الفتاوى (33 /1)التدريب  (3)
ضة ، الرو (71/  )، العزيز شرح الوجيز (4/53 ) البيان ،(55 /5 ) احلاوي. وهو األصح (1)

( 0/31.) 
 (.15 /5)، حترير الفتاوى (33 /1)التدريب  (7)
، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق (0/31 )، الروضة (71/  )العزيز شرح الوجيز  (7)

 (.9 4)ماجد حممد العبديل ص : الطالب
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تتمة يف الروضة  .( )وقياسه الطرد يف غريها ،مل تسقط عنهم ،من غري إجبار الزكاة اختيارا  
ليس هلم حكم  ،و شوكة بال تأويلأ ،بال شوكةهلم تأويل [ ب/557]ين ذال :صلهاأو 

فال ينفذ قضاء حاكمهم وال نعتد باستيفائهم احلقوق واحلدود والتحكيم فيهم على  ،البغاة
 .( )اخلالف يف غريهم

 :وفي قول .وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ضمن وإال فال: قوله
أو  ،أو ماال   ،قي على اآلخر يف غري القتال نفسا  يعين إذا أتلف كل من الفري ضمن الباغيي

ألنه  ؛وما يتلفه العادل على الباغي يف القتال ال يضمنه ،فيه بال حاجة إليه ضمنوه قطعا  
 :ويف ضمان الباغي ما يتلفه يف احلرب قوالن. ( )فال يضمن ما تولد منه ،مأمور بالقتال

وهلذا  ،ألن الغرم لو وجب مل يؤمن أن ينفرهم ذلك عن العود إىل الطاعة ؛ال :أظهرمها
طرد  :أصحهما ،ويف القصاص يف العمد طريقان. ( )سقطت التبعة عن احلريب إذا أسلم

واألموال  ،( )وصححها اإلمام البلقيين ،( )القطع بإسقاط القصاص :والثاين، القولي
 .( )يستوي فيه الفريقان ،اء احلرب إىل أرباهبااملأخوذة يف القتال جتب ردها بعد انقض

 ،يعين أن املخالفي لإلمام بتأويل بال شوكة والمتأول بال شوكة يضمن وعكسه كباغ: قوله
ويف ضمان  ،كقطاع الطريق  ،وإن كان يف حال القتال ،ومال ،يضمنون ما أتلفوه من نفس

ن سقوط الضمان أل ؛باغييطرد القولي كال :أصحهما :من له شوكة بال تأويل طريقان


 (.70 /1 )كفاية النبيه   ( )
 (.0/33 )، الروضة (73/  )العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.0/33 )، الروضة (71/  )، العزيز شرح الوجيز (4/49 )البيان  ،(03 /5 ) احلاوي (5)
، (01 /5 )احلاوي . جيب ضمانه، ونسبه املاوردي للقدمي، واختاره الروياين، وهو األقيس: وقيل (1)

ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(71/  )العزيز شرح الوجيز 
 (. 44)العبديل ص حممد 

ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(71/  )العزيز شرح الوجيز  (3)
 (. 44)حممد العبديل ص 

 (.13 /5)حترير الفتاوى  (1)
 (.31 /1)التدريب  (7)
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أي ذو  ،وعكسه :وهو املراد بقوله ،وهو موجود هنا ،واجتماع الكلمة ،عنهم لقطع الفتنة
 ( )انفرد به اإلمام :قال اإلمام البلقيين. ( )كباغ أي فال يضمن يف األظهر  ،الشوكة بال تأويل

 .( )واألصحاب أنه يضمن كقطاع الطريق ،ونصوص الشافعي ،( )الغزايلو 
أي ما  وال يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون: قوله

فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا  .( )وما يعدونه ذنبا   ،وما يعيبون ،ينكرون
 ،وكشف الشبهة ،أي فإن أبوا عن الطاعة بعد إزالة املظلمة نصحهم ثم آذنهم بالقتال

بعث علي ابن عباس رضي اهلل  ،فإن أصروا مكابرين آذهنم بالقتال ،وعظهم وخوفهم بالقتال
   ( )قضيةو  ،( )ىل الطاعة بذلكإورجع بعضهم  ،عنهم إىل أهل النهروان للحاجة والنصيحة



 وجوب عدم األظهر أن تقدم وقد .الوجوب عدم اجلديد الضمان، وعلى عليهم جيب القدمي فعلى ( )
 .الضمان

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، (0/39 )، الروضة (77/  )العزيز شرح الوجيز  :انظر
 (.441)ماجد حممد العبديل ص : حتقيق الطالب

 (.54 / 5 /7 )هناية املطلب  (4)
 (.90/  )العزيز شرح الوجيز  (5)
 (.13 /5)حترير الفتاوى  (1)
 (.443)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (3)
، العزيز شرح (145)احملرر ص  ،(9 /4 )البيان  ،(7/470)، التهذيب (04 /5 ) احلاوي (1)

 .(0/37 )الروضة  ،(79/  )الوجيز 
 [أ-5 1] (7)
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وقال  .أن هذا البعث واجب ،( )واإلمام ،( )والبندنيجي ،وابن الصباغ ،( )كالم املاوردي
 .( )إنه مستحب :القاضي أبو الطيب

أي فإن ظهر هلم أهنم عازمون على  فإن استمهلوا اجتهد وفعل ما رآه صوابا: قوله
ن ظهر له أهنم إف ،أو للتأمل واملشاورة أنظرهم ،وأهنم يستنظرون لكشف الشبهة ،الطاعة

 ،مل جيبهم ،ال أبدا  وإن سألوا ترك القت ،مل ينظرهم أو يستلحقون مددا   ،يقصدون االجتماع
 .( )أخر القتال ،وإذا كان بأهل العدل ضعف

ملا روى ابن  ؛ال يقتل لكان أحسن :لو قال ل مدبرهم وال مثخنهم وأسيرهمتاوال يق: قوله
نادى منادي على )) :( )والبيهقي ،( )واحلاكم ،( () )وسعيد بن منصور ،( () )أيب شيبة



 (.04 /5 )احلاوي  ( )
ماجد حممد العبديل : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(04 /5 )احلاوي  (4)

 (.447)ص 
 (.54 /7 )هناية املطلب  (5)
 (.447)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (1)
، السراج الوهاج للزركشي،  (0/37 ) الروضة ،(90/  )العزيز شرح الوجيز  ،( 4/4 )البيان  (3)

 (.441)ماجد حممد العبديل ص : كتاب البغاة، حتقيق الطالب
 عدمي احلافظ :الذهيب عنه قال. الكويف عثمان بن إبراهيم شيبة أيب بن حممد بن عبداهلل :هو (1)

 روى .املديين بن راهويه، وعلي بن أمحد، وإسحاق اإلمام أقران من وهو .النحرير الثبت النظري،
داود،  ومسلم، وأبو البخاري،: وعنه .عيينة بن املبارك، وسفيان بن القاضي، وعبداهلل شريك: عن

 .(ه 453) سنة تويف. كثري وخلق
 (.94 )ص  احلفاظ طبقات ،(44 /  )النبالء  أعالم ، سري(4/154)احلفاظ  تذكرة: انظر

 (.7/314)و( 1/197)مصنف أيب شيبة  (7)
 حافظ، حمدث،( عثمان أبو) البلخي الطالقاين، املروزي، اخلراساين، شعبة بن منصور بن سعيد (7)

رمضان سنة  يف هبا وتويف مكة، وسكن البالد، وطاف ببلخ، ونشأ جبوزجان، ولد .مفسر
 .الكرمي القرآن وتفسري السنن،: تصانيفه من .(ه447)
 (.0/371 )، سري أعالم النبالء (4/3)تذكرة احلفاظ : انظر

 (. 4/59)سنن سعيد بن منصور  (9)
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على  فوال يدف ،- ويف رواية ال يقتل - ،أال ال يتبع مدبرهم ،على رضي اهلل عنه يوم اجلمل
 أمر اهلل بقتاهلم :وقال الشافعي رضي اهلل عنه ((.وال يغنم فيهم ،وال يقتل أسريهم ،جرحيهم

نعم إن اهنزم  ،ويقال للمنهزم اقتلوه ال قاتلوه ،وإمنا يقال قاتلوا ملن يقاتل ،( ) ( )[ال بقتلهم]
وإن كانت بعيدة فال على  ،ن كانت قريبة اتبع كاملنحرف للقتالإف ،إىل فئة متحيزا  

فلو ولوا ظهورهم وهم  ،واتفاقهم ،ويبطل شوكتهم ،واهنزام اجلند بأن يتبدد ،الصحيح
 .( )بل يطلبهم حىت يرجعوا إىل الطاعة ،مل ينكف عنهم ،جمتمعون حتت راية زعيمهم

كما ال يقتل مدبرهم ال يقتل من ألقى سالحه وأعرض عن القتال وقد يفهم من منع   :فرع
وصحح من  ،( )ويف الرافعي يف قتل األسري وجهان ،قتل هؤالء وجوب القصاص بقتلهم

ونص عليه يف البويطي كما حكاه الروياين يف البحر قاله يف  ،( )أنه ال قصاص :زوائده
 .( )التحرير

يعين أن أو امرأة حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم  ن كان صبيا  وال يطلق وإ: قوله
واقتضى كالمه أن النساء  ،األسري الذي من أهل القتال ال يطلق قبل انقضاء احلرب

 والذي يف أصوله أهنم حيبسون  ،ويفرق اجلمع ،والصبيان حيبسون إىل انقضاء احلرب
واملراهقي  ،وأطلق مجاعة أن العبيد :قال يف الروضة. ( )إىل انقضاء احلرب فقط على األصح



 ((.مسند حديث الباب هذا يف روي وقد: ))، وقال(17 /4)املستدرك  ( )
 (.1 7/5)السنن الكربى  (4)
 .ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (5)
 (.511)خمتصر املزين ص  (1)
ماجد حممد العبديل : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(0/37 )الروضة  (3)

 (. 45)ص 
 (. 9/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.0/37 )الروضة  (7)
 (.11 /5)حترير الفتاوى  (7)
،  ، السراج الوهاج للزركشي(0/39 )، الروضة ( 9/  )، العزيز شرح الوجيز (145)احملرر ص  (9)

 (.453)ماجد حممد العبديل ص : كتاب البغاة، حتقيق الطالب
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فهم   ،إن كان جييء منهم قتال :وقال اإلمام واملتويل. ( )وإن كانوا يقاتلون ،كالنساء
 ( )أن املنصوص :ويف الشامل. ( )وهذا أحسن قاله الرافعي ،كالرجال يف احلبس واإلطالق

 .( )وليسوا من أهل اجلهاد ،ألهنم ال يطالبون بالتبعة ؛أهنم ال حيبسون أصال   ( )املنصوص
اإلمام باختياره أطلق  وبايع ،ري إىل الطاعةسيعين إذا رجع األ إال أن يطيع باختياره: قوله

 ،أن يتابع ( )ومجوعهم باقية مل يطلق ،وانقضت احلرب ،فإن مل يرجع ،قبل انقضاء احلرب
 .( )فإن يوقع عودهم ففي اإلطالق وجهان ،أو تفرقت مجوعهم أطلق ،وإن بدلوا الطاعة

أي بعودهم إىل  ائلتهمغمنت أ  وخيلهم إليهم إذا انقضت الحرب و  ويرد سالحهم: قوله
من أمواهلم بعد  ،وكذا يرد عليهم ما ليس من آالت احلرب ،أو تفرقهم للحديث ،الطاعة

 .( )ودفع شرهم ،ألن املقصود ردهم إىل الطاعة ؛أو أمن غائلهم ،انقضاء احلرب
أي بأن مل جيد أخذنا ما يدفع به عن نفسه إال وال يستعمل في قتال إال بضرورة : قولهم

كما جيوز   ،فيجوز االستعمال والركوب ،وقد وقعت هزمية إال خيوهلم أو ما يركبه ،سالحهم
وهو يقتضي لزوم أجرة االستعمال على  ،( )كذا يف أصل الروضة  ،أكل مال الغري للضرورة

أنه ال يضمن شيء من  :وحكى القاضي حسي وجها   ،( )قاله اإلمام البلقيين .ملستعملا
 .(  )وال من طعامهم ،ذلك



 (.0/39 )الروضة  ( )
 (. 9/  )العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.9 1/4)األم  (5)
 (.453)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (1)
 .إال(: ب)بعده يف  (3)
 (.9/33)، النجم الوهاج (0/39 )، الروضة ( 9/  )شرح الوجيز ، العزيز (4/41 )البيان  (1)
 (.1/597)، بداية احملتاج (0/39 )الروضة  ،(94/  )العزيز شرح الوجيز  ،( 1/14)الوسيط  (7)

 (.0/39 )الروضة  (7)
 (.17 /5)حترير الفتاوى  (9)
 (.457)عبديل ص ماجد حممد ال: السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (0 )
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ألنه قد يصيب من ال جيوز قتله مثل النساء  ؛( )م كنار ومنجنيقبعظيوال يقاتلون : قوله
وقد يرجعون فال جيدون للنجاة  ،وألن املقصود من قتاهلم ردهم إىل الطاعة ؛والصبيان

 .( )ما يعم ويعظم أثره :واملراد بالعظيم ،( )سبيال  
فيدفعون به  ،إال بذلك أي وال جيد خملصا   إال لضرورة بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا: قوله

 .( )للضرورة
 :قال الزركشي. ( )ألنه ال جيوز تسليط كافر على مسلم ؛وال يستعان عليهم بكافر: قوله

واملتجه اجلواز  ،وهلذا مل يستثنيه كالذي قبله ،قضية إطالقه امتناع ذلك ولو دعت إليه ضرورة
 :وقال اجلرجاين يف التحرير، ( )وقد صرح به صاحب التنبيه ،كالنار واملنجنيق، عند الضرورة

إال أن يعلم حسن رأي املستعان  ،وال مبن يرى قبلهم مدبرين ،ال يستعي باملشركي :التحرير
من  ( )[به] ( )ويكون معه من العسكر ما إذا انضم املستعان ،ركي يف املسلميمن املش

 .( )املشركي إىل البغاة أمكنه دفعهم



 من بالفارسية معرب، وأصلها أعجمي وكسرها، دخيل امليم بفتح .احلجارة رمي آلة وهو :املنجنيق ( )
 .مؤنثة وهي أجودين ما :أي نيك جي

 .(13)ص   الصحاح خمتار ،(0/557 ) العرب لسان :انظر
العزيز شرح  ،(4/41 ) البيان ،(7/471) التهذيب ،(1/144)، الوسيط (55 /5 ) احلاوي (4)

 (.94/  )الوجيز 
 (.17 /5)، حترير الفتاوى (0/39 )الروضة  (5)
 .(9/31)، النجم الوهاج (0/413 )الروضة  ،(94/  )، العزيز شرح الوجيز (7/44)الوسيط  (1)

 (.7/473)التهذيب  ،(1/145)الوسيط  ،(49 /5 ) احلاوي (3)
ماجد : للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب السراج الوهاج(. صاحب التتمة)يف شرح الزركشي  (1)

 (.410)حممد العبديل ص 
 [ب-5 1] (7)
 . ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب (7)
 (.410)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (9)
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إال أن حيتاج  ،أي إما لعداوة وإما العتقادهم جوازه وال بمن يرى قتلهم مدبرين: قوله
ن أو  ،وحسن إقدام ،فيجوز بشرط أن يكون فيهم جرأة ،إىل االستعانة هبم[ أ/559]اإلمام 

وعبارة الروضة ، ( )فإن فقد شرط منهما مل جيز ،يتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد
فيه وال  ( )لكن عبارة الشافعي ،( )وال جيوز أن يستعان مبن يرى قتلهم مدبرين :صلهاأو 

 .( )حكاه اإلمام البلقيين ،وعرب يف االستعانة بالكافر بعدم اجلواز ،أحب أن يقاتلهم
ن يقاتلونا معهم أأي أعطوهم األمان على ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم : قوله

ويقتلهم إذا وقعوا يف  ،ويسرتقهم ،غنم أمواهلميأي فيجوز لنا أن  لم ينفذ أمانهم علينا
نعم لو قالوا ظننا أنه جيوز لنا أن نعي  ،( () )ويدفق على جرحيهم ،ويقتلهم مدبرين ،األسر

 ،أو أهنم استعانوا بنا يف قتال كفار ،أو أهنم احملقون ،نعي بعض املسلمي على بعض
صح  ،فلو آمنوهم أوال   ،ونقاتلهم قتال البغاة ،أنا نبلغهم املأمن :فاألصح يف الروضة وأصلها

 .( )فإذا استعانوا هبم علينا انتقض أماهنم علينا نص عليه ،األمان علينا أيضا  



 ،(95/  )العزيز شرح الوجيز  ،(4/47 )البيان  ،(7/471)التهذيب  ،(49 /5 ) احلاوي ( )
 (.37 /1)، تتمة التدريب (0/10 )الروضة 

 (.0/10 )الروضة  ،(95/  )العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.9 1/4)األم  (5)
 (.17 /5)حترير الفتاوى  (1)
العزيز شرح الوجيز  ،( 4/5 )البيان  ،(7/471)، التهذيب (1/145)الوسيط  . األصح وهو (3)

 (.0/10 )، الروضة (95/  )
العزيز شرح الوجيز . جرحيهم، وبه قال القاضي حسي على يذفف وال مدبرهم يتبع ال :وقيل (1)

 (.9/37)، النجم الوهاج (0/10 )، الروضة (95/  )
 (. 0/1 )، الروضة (91/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
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املنع كما يف حق  :والثاين ،( )وأمنوا منهم ،ألهنم آمنوهم ؛نفذ عليهم في األصحيو : قوله
وهذا هو املذكور يف  :قال الزركشي. ( )ألنه ال أمان على قتال املسلمي ؛أهل العدل

فال  ،ألنه أمان فاسد ؛( )وصححه يف الوسيط ،وتعليق البندنيجي ،والشامل ،( )احلاوي
حىت ال  ،والظاهر أن استعانتهم هبم منزلة التأمي هلم :قال .يغتالوهنم بل يردوهنم إىل مأمنهم

 .( () )الرافعي وإليه ميل كالم ،حيتاج معها إىل التصريح به
حىت يف  قا  أي مطل عالمين بتحريم قتالنا انتقض عهدهم ( )ولو أعانهم أهل الذمة: قوله

وحكمهم حكم أهل  ،كما لو انفردوا بالقتال  ،( )صرح به البغوي وغريه ،يف حق أهل البغي
يف  :وقيل .مل يضمنوه ومدبرين ولو أتلفوا بعد القتال شيئا   ،فيقتلون مقبلي ،أهل احلرب

 .( )انتقاض عهدهم قوالن



ز شرح الوجيز ، العزي(7/471)التهذيب . وصححه البغوي، والروياين، الرافعي، والنووي ( )
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(0/10 )، الروضة (91/  )

 (. 415)حممد العبديل ص 
 (.0/10 )، الروضة (91/  )، العزيز شرح الوجيز (1/145)، الوسيط (43 /5 )احلاوي  (4)
 (.43 /5 )احلاوي  (5)
 (.1/145)الوسيط  (1)
 (.95/  )العزيز شرح الوجيز  (3)
 (.411)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (1)
 فأمنوا اجلزية أدوا الذمة؛ ألهنم أهل ويقال .مبعىن   :والعهد، واألمان والذِّمَُّة، العهد، أهل :الذِّمَّة أهل (7)

 (.7 5)ص  التنبيه ألفاظ حترير ،(4/511) اللغة سمقايي معجم: انظر .وأمواهلم دمائهم على

 (. 0/1 )، الروضة (91/  )، العزيز شرح الوجيز (7/473)التهذيب  (7)
 (. 0/1 )، الروضة (91/  )، العزيز شرح الوجيز ( 4/5 )البيان  ،(41 /5 ) احلاوي (9)
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فكان ينبغي مجعها مع ما  ،قوالن :وقيل .أي ال ينتقض عهدهم أو مكرهين فال: قوله
 ،والبندنيجي املتويل،وشرط  ،بل يكفي ذكرهم ذلك ،وال حيتاج إىل ثبوت اإلكراه ،بعدها

 .( )ثبوته عند اإلمام
أنهم أي جواز إعانة بعض املسلمي على بعض أو  وكذا إن قالوا ظننا جوازه: قوله

وحكى  ،( )قوالن :وقيل .ههلذه األعذار باإلكرا ي مل ينتقض إحلاقا  أ محقون على المذهب
وإمنا  ،ألن أماهنم بيدهم ؛وحكى القاضي عن القفال االتفاق على أن قتاهلم ال يكون نقضا  

 .( )ينقضهم مع دعواهم اجلهالة أم ال القوالن يف أن اإلمام
يف أنه ال يتبع  ،قوتلوا كما يقاتل البغاة ،أي إذا قلنا ال ينتقض عهدهم ويقاتلون كبغاة: قوله

على  فلو أتلفوا ماال   ،وال يلحقون هبم يف نفي الضمان ،وال يدفق على جرحيهم ،مدبرهم
إن أوجبنا القصاص على البغاة  :قال اإلمام. ( )ولو أتلفوا نفسا   ،أهل العدل لزمهم الضمان

وصحح اإلمام  ،( )صلهاأو  ( )ال فوجهان بال ترجيح يف الروضةوإ ،( )البغاة فأهل الذمة أوىل
 .( )إنه ظاهر نص الشافعي رمحه اهلل :وقال ،اإلمام البلقيين الوجوب

احتاج إىل تعريفه وهو القائم خبالف النبوة يف  ،ملا ذكر أن البغي اخلروج على اإلمام :فصل
كونه عظم أي أ شرط اإلمام :قولهوله شروط ذكرها يف  ،( )وسياسة الدنيا ،حراسة الدين



 (.411)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب ( )
 وافقوا بل بذلك ماستقلوا املنع؛ ألهنم: والثاين .بالقتال انفردوا لو العهد،كما ينتقض أنه :أحدمها (4)

 (.91/  )العزيز شرح الوجيز  ،(41 /5 ) احلاوي. املسلمي من طائفة
 (.411)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (5)
 (.14- 0/1 )، الروضة (93/  )، العزيز شرح الوجيز (47 -41 /5 ) احلاوي (1)
 (.35 /7 )هناية املطلب  (3)
 (.0/14 )الروضة  (1)
 (.93/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 (.70 /5)حترير الفتاوى  (7)
 (.419)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (9)
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  ،ألن املوىل عليه يف خاصته ؛ا  كلفم .( )واملسلمي ،أي لرياعي مصلحة اإلسالم مسلما
ومل  ،( )ويتمكن من خمالطة الرجال ،ليكمل ويهاب ذكرا   حرا   .( )كيف يلي أمر العامة
لكان أوىل وألن  ،لدخوله حتتها ؛فلو ذكرها ومل يصرح باإلسالم ،يذكر املصنف العدالة

األئمة من )): لقوله  قرشيا   .( )وألنه املستور ؛اعتبار العدالة يدل على أنه ال يصح
فإن مل  ،( )ايننفإن مل يوجد قرشي جامع للشروط فك ،( )واحلاكم ،( )رواه النسائي ((قريش

ولئال  ؛ويعلم الناس ،ليعرف األحكام ؛مجتهدا  . ( )فإن مل يوجد فرجل من ولد إمساعيل
 ،ويقوي على فتح البالد ،ليغزو بنفسه شجاعا   .( )يفوت األمر عليه باالستكبار من املراجعة

ويدير  ،ليهتدي إىل سياسة الرعية ؛ذا رأي .(  )والشجاعة شدة القلب عند الناس ،البالد
يشرتط  ومقتضى كالمه أنه ال ،( )لبيان منه فصل األمور ؛وسمع وبصر ونطق .(  )املصاحل



 .(0/14 )الروضة  ،( 7/  )العزيز شرح الوجيز  ،(4/7 )البيان  ( )
 .املصادر السابقة (4)
 (.1/100)، بداية احملتاج (9/10)، النجم الوهاج (0/14 )الروضة  (5)
 (.431)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (1)
 (.7197)، كتاب السري، رقم ( 7/7)السنن الكربى للنسائي  (3)
 (.4/497)إرواء الغليل . حديث صحيح: ، وقال األلباين(1/73)املستدرك  (1)
 .قريشا   النضر وولد النضر كنانة وولد ،مضر بن إلياس بن مدركة بن خزمية بن كنانة إىل نسبة (7)

 (.10-59) ص قتيبة البن املعارف: انظر      
، النجم الوهاج (0/14 ) الروضة ،(74/  )العزيز شرح الوجيز  ،(7/413) التهذيب (7)

 (.1/100)، بداية احملتاج (9/10)
، حترير (434)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (9)

 (. 1/10)، بداية احملتاج ( 9/1)، النجم الوهاج (74 /5)الفتاوى 
 (.0/14 ) الروضة ،( 7/  )، العزيز شرح الوجيز (4/7 )البيان  (0 )
، بداية احملتاج (9/14)النجم الوهاج ، (0/14 ) ، الروضة(1)ص  السلطانية األحكام (  )

(1/10 .) 
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( )وبه جزم املتويل ،وال أذنه ،و ال رجله ،يشرتط سالمة يده
وجزم املاوردي باشرتاط  ,

وهذا  :صلهاأقال يف الروضة و ، وسرعة النهوض ،سالمته من نقص مينع من استيفاء احلركة
وال  ،( )مينع اإلمامة دون القضاء رن العو أوجزم يف البحر ب، ( )أصح يعين من قول املتويل

جازت  ،فضولفق الكلمة إال على متتن مل إو  ،وال معصوما   ،باالتفاق يشرتط كونه هامشيا  
 ،( )ولو نشأ من هو أفضل من املنصوب مل يعدل إليه بال خالف ،توليته بال خالف

 َوأُويل  الرَُّسولَ  َوَأِطيُعوا اللَّهَ  َأِطيُعوا﴿: لقوله تعاىل ؛واجلمهور على أن اإلمامة وجبت بالشرع
َم رِ   .( )﴾ِمن ُكم   األ 
كما بايعت   ،تنعقد بطرق أحدها البيعةمامة يعين أن اإل وتنعقد اإلمام بالبيعة: قوله

 .( )الصحابة أبا بكر رضي اهلل عنه
سر تيواألصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين ي: قوله

 ،ألن األمر ينتظم هبم ؛ما ذكره :أصحها ،أوجه ،يف الدين تنعقد اإلمامة ببيعتهماجتماعهم 
بل إذا وصل اخلرب  ،رتط اتفاق أهل احلل والعقد يف سائر البالدشوال ي ،وببيعتهم سائر الناس



، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق (0/14 ) الروضة ،( 7/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.435)ماجد حممد العبديل ص : الطالب

 [أ-1 1] (4)
 (.0/14 )، الروضة (74/  )العزيز شرح الوجيز  (5)
، (433)ماجد حممد العبديل ص : شي، كتاب البغاة، حتقيق الطالبالسراج الوهاج للزرك: انظر (1)

 (.9/15)النجم الوهاج 
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(74/  )العزيز شرح الوجيز  (3)

 (.9/15)، النجم الوهاج (433)حممد العبديل ص 
 (.39)سورة النساء آية رقم  (1)
الروضة  ،(74/  )العزيز شرح الوجيز  ،(0 /4 ) البيان ،(7)ص  نيةالسلطا األحكام (7)

ماجد حممد العبديل ص : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(0/14 )
(431.) 
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بل ال يشرتط  ،وعلى هذا ال يتعي عدد ،إىل أهل البالد البعيدة لزمهم املوافقة واملبايعة
 .( )النعقاد اإلمامة ؛كفت بيعته  ،حىت لو تعلق احلل والعقد بواحد مطاع ،العدد
 ،ون الذين يبايعون بصفات الشهودأي يشرتط أن يك وشرطهم صفة الشهود: قوله

إن كانوا  االشرتاطوعدم  ،وصحح املصنف من زوائده اشرتاط الشهود إن كان العاقد واحدا  
وهي فرض   ،فإن امتنع مل تنعقد إمامته ،ويشرتط النعقاد اإلمامة أن جييب املبايع، ( )مجعا  

فيجرب بال  ،إال أن ال يكون من يصلح إال واحدا   :قال املصنف .( )كفاية ال جيرب عليها
 .( )خالف

 ( )وعهده إليه أبو بكر ،استخالف اإلمام من قبل :اإلمام الطريق الثاينوباستخالف : قوله
وال بد من  ،( )وانعقد اإلمجاع على جوازه ،إىل عمر رضي اهلل عنهما رضي اهلل عنه ( )بكر

أن  :وقال البلقيين. ( )واألصح أن وقته ما بي عهد اخلليفة وموته ،من قبول املعهود إليه
عد املوت على ما رجح بفقبوله  ،ولو شبه باالتصال ،يكون األصح اعتبار القبول على الفور



 (.9/13)الوهاج  النجم ،(0/14 )الروضة  ،(75/  )، العزيز شرح الوجيز (0 /4 )البيان  ( )
 (.0/15 )الروضة  (4)
 (.9/11)النجم الوهاج  (5)
 (.0/15 )الروضة  (1)
 بن تيم بن سعد بن كعب بن عمرو بن عامر بن بن أيب قحافة  عبد اهللأبو بكر الصديق  :هو (3)

 .، وهو غين عن التعريفمرة
 (.41 /5)انظر الطبقات الكربى 

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق (0/11 )، الروضة (75/  )العزيز شرح الوجيز  (1)
 (.437)ماجد حممد العبديل ص : الطالب

، السراج الوهاج للزركشي، كتاب (73/  )، العزيز شرح الوجيز (4 )األحكام السلطانية ص  (7)
 (.437)ماجد حممد العبديل ص : البغاة، حتقيق الطالب
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 :وقيل .ال جيوز كاحلكم والتزكية :وقيل .أو والده ،وجيوز أن يعهد إىل ولده .( )يف الوصاية
 .( )جيوز للوالد دون الولد

أي   أحدهم[ ب/333]فيرتضونفلو جعل األمر شورى بين جمع فكاستخالف : قوله
يب عبيدة أو  ،وعثمان وعبد الرمحن بن عوف ،كما جعل عمر األمر شورى بي علي والزبري

كذا عد يف الكفاية   ،هرضي اهلل عن فاتفقوا بعد موته على عثمان ،وطلحة رضي اهلل عنهم
واملشهور أن السادس سعد بن أيب  ،( )للقاضي حسي أبا عبيدة من أهل الشورى تبعا  

 :وقال عمر عند املوت .مات سنة مثان عشر يف طاعون عمواس ( )ألن أبا عبيدة ؛وقاص
فلو امتنع أهل الشورى من  ،( )قاله الدمريي ،ما عدلت هبا عنه لو كان أبو عبيدة حيا  

 .ملا أفهمه خالفا   ،( )مل جيعله إليهم وكأنه ،مل جيربوا عليه ،االختيار
فمن له شوكة إذا  ،واالستيالء ،القهر :الطريق الثالث وباستيالء جامع الشروط: قوله

لينتظم مشل  ؛وجنوده انعقدت خالفته ،وقهر الناس بشوكته ،استجمع شرائط اإلمامة
لكن أشار ابن يونس إىل ، ( )وقضيته كالم املصنف والرافعي أنه ال خالف فيه ،املسلمي
 .( )قاله الزركشي ،بقوله انعقدت له اإلمامة على الصحيح ،اخلالف



 (.74 /5)حترير الفتاوى  ( )
 (.0/13 )، الروضة (73/  )العزيز شرح الوجيز  (4)
 (.7/1 )كفاية النبيه   (5)
، أسلم مبكرا ، فهر بن احلارث بن ضبة بن أهيب ابن هالل بن اجلراح بن اهلل عبد بن عامر: هو (1)

طاعون عمواس سنة مثاين يف وشهد املشاهد كلها مع النيب عليه السالم، تويف وهاجر إىل احلبشة، 
 .عشرة

 (.1 5/5)الطبقات الكربى : انظر
 (.9/17)النجم الوهاج  (3)
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(73/  )العزيز شرح الوجيز  (1)

 (.9/17)، النجم الوهاج ( 41)حممد العبديل ص 
 (.0/11 )، الروضة (73/  )العزيز شرح الوجيز  (7)
 (. 41)ماجد حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب (7)
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وشوكته وإن كان  ،أي ينعقد إمامته بقهره في األصح ( )[جاهل وفاسق]وكذا : قوله
االخبار  :وقال اإلمام البلقيين. ( )لفقد الشرط ؛املنع :والثاين .( )بفعله للضرورة غاصبا  

فهو أوىل بانعقادها  ،لعبد يقود الناس بكتاب اهلل عز وجل ،انعقاد الوالية الصحيحة تقتضي
فالظاهر تنفيذ ما يصدر منها  ،ولو قامت الشوكة المرأة :قال .له بالشوكة من الفاسق

أي إذا عاد البلد إىل أهل  قلت ولو ادعى دفع زكاة إلى البغاة صدق بيمينه .( )للضرورة
ألهنا  ؛أو من فوض إليه ذلك صدق ،دفعها إىل إمام البغاةفادعى من عليه زكاة  ،العدل
أو مستحبة الوجهان  ،ويف كون اليمي واجبة .( )ومواساة واملسلم يف العبادات أمي ،عبادة

 .( )حح املصنف يف الزكاة أهنا مستحبةوص ،فيما إذا فرق بنفسه
ألهنا  ؛يقبل إال ببينة مل ،أي إذا ادعى دفعه اجلزية إليهم قوله أو جزية فال على الصحيح

 .( )يصدق كالزكاة :وقيل .( )فأشبه دعوى املستأجر تسليم األجرة ،عوض
 ،ألن اخلراج أجرة ؛أي إذا ادعى دفعه إليهم ال تقبل إال ببينة وكذا خراج في األصح: قوله

أما الكافر فال  ،يف املسلم ( )وحمل اخلالف. ( )كالزكاة  تقبل إذا كان مسلما   :وقيل .أو مثن
 .( )قوله كما صرح به املاوردي ،فال تقبل فيه



 .فاسق وجاهل(: ب)يف  ( )
، بداية (9/17)، النجم الوهاج (0/11 )، الروضة (73/  )العزيز شرح الوجيز . وهو األصح (4)

 (.1/105)احملتاج 
ماجد حممد العبديل : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(0/11 )الروضة  (5)

 (.1/105)، بداية احملتاج (9/17)، النجم الوهاج ( 41)ص 
 (.74 /5)، حترير الفتاوى (37 /1)تتمة التدريب  (1)
 (.1/105)احملتاج  ، بداية(0/31 )، الروضة (71/  )، العزيز شرح الوجيز (450)التنبيه ص  (3)

 (.4/104)الروضة  (1)
 (.1/105)، بداية احملتاج (0/33 )، الروضة (71/  )العزيز شرح الوجيز . وهو األصح (7)
 (.1/105)، بداية احملتاج (0/33 )، الروضة (4/51 )البيان  (7)
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يعين إن  ( )[ويصدق في حد إال أن يثبت ببينة وال أثر له في البدن واهلل أعلم: قوله]
 ،أو ثبت بإقراره ،بدنهعلى  وادعى أهنم استوفوه منه يصدق إن كان أثره باقيا   ،من عليه حد

 ،( )ألنه يدرأ بالشبهة ؛يقبل بال ميي :وقال املاوردي. ( )قاله املتويل ،وإن ثبت بالبينة فال
 ،بدنهعلى  وما اقتضاه كالم املتويل من أنه يصدق إذا كان األثر باقيا   ،( )حكاه يف الكفاية

إنه ضعيف فإن األثر مل يتعي أن يكون من  :قال اإلمام البلقيين. وإن ثبت احلد بالبينة
وال خيفى أن األنسب  ،( )أن يقيم بينة على استيفائه إال ،فال يصدق إذا ثبت ببينة ،احلد

.واهلل أعلم ،( )وخراجا   ،وجزية ،وأخذوا زكاة ،ولو أقاموا حدا   :ذكر هذه الزيادات عند قوله



غاة، حتقيق ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الب(0/33 )، الروضة (71/  )العزيز شرح الوجيز  ( )
 (.1/105)، بداية احملتاج (411)ماجد حممد العبديل ص : الطالب

 [ب-1 1] (4)
 (.55 /5 )احلاوي  (5)
 (.ب)تكرر يف   (1)
ماجد : ، السراج الوهاج للزركشي، كتاب البغاة، حتقيق الطالب(71/  )العزيز شرح الوجيز  (3)

 (.413)حممد العبديل ص 
 (.55 /5 )احلاوي  (1)
 (. 1/47 )كفاية النبيه   (7)
 (.37 /1)تتمة التدريب  (7)
 (.0/31 )الروضة  (9)
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 كتاب الردة
الردة  أو اعتقادا   هي قطع اإلسالم بنية أو قول كفر أو فعل سواء قاله استهزاء و عنادا  

 :وقيل .(2)﴾أَْدََبرُِكمْ  َعَلى تَ ْرَتدُّوا َوَل ﴿ :قال تعاىل ,(1)اىل غريه يءيف اللغة الرجوع عن الش
يب بكر رضي هللا أالردة على مانعي الزكاة يف زمن  طالقإ هومن ,المتناع من اداء احلق

 ,أو قول ,أو فعل ,بنية ,الرجوع عن اإلسالم إىل الكفر من مكلف :ويف الشرع. (3)عنه
والفرق بني العناد والعتقاد أن املعاند من  ,(4)أو استهزاء ,أو اعتقاد ,سواء صدر عن عناد

ل يقال اإلسالم معقول  ,قطع :وقوله. (5)واملعتقد معتقد الباطل ,يعتقد احلق وأييب أن يقوله
فهو من َبب حذف  ,ألن املراد قطع استمراره ودوامه ؛ل حمسوس فكيف يتصور قطعه

وإن مل يوجد  ,أو يبقى فإنه ردة ,لكنه خيرج ما لو تردد يف أنه خيرج من اإلسالم ,املضاف
. (8)ليدخل العزم على الكفر يف املستقبل (7)هو من زايدته ,بنية :وقوله. (6)قطع كما سيأيت

وقسم البغوي يف  ,(9)ومراده احلادث بعد اإلسالم ,وقضية كالمه احنصار الكفر يف الثالثة
 يتعرف ول أصالا ] أن ل يعرف هللا تعاىل :إنكار وهو ,أول تفسريه الكفر إىل أربعة أقسام

 يعرف أن :وهو وعناد ,إبليس ككفر  بلسانه يقر ول بقلبه هللا يعرف أن :وهو وجحود ,به


 (.101ص ) الصحاح خمتار (,3/173لسان العرب ) (1)
 (.71سورة املائدة آية رقم ) (2)
 (.6/407بداية احملتاج ) (3)
(, بداية 9/77(, النجم الوهاج )11/98(, العزيز شرح الوجيز )312ص ) التنبيه ألفاظ حترير (4)

 (.6/407احملتاج )
 (.3/175حترير الفتاوى ) (5)
 (.9/77النجم الوهاج ) (6)
حترير الفتاوى  (,11/98(, العزيز شرح الوجيز )225على احملرر, والشرح, وغريمها. احملرر ص ) (7)

(3/175.) 
 (.270السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (8)
 املصدر السابق. (9)
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أن يقر َبللسان ول يعتقد : ونفاق وهو ,ول يدين به ككفر أيب طالب ,بقلبه ولسانه (1)[هللا
أعاذان هللا من ذلك  ,ومجيعها سواء يف أن من لقى هللا بواحد منها ل يغفر له :قال .َبلقلب

 .وما أمجله املصنف فصله .(2)مبنه
ابإلمجاع كالزىن  أو حلل حمرما   فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسول   :قوله

أي على وجوبه  أو نفى وجوب جممع عليه  .(3)َبإلمجاع أي حرم حاللا وعكسه 
أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب َبإلمجاع   و عكسهأ .كالصلوات اخلمس أو ركعة منها

أي يف مجيع  غدا أو تردد فيه كفرو عزم على الكفر أ .(4)أو صالة سادسة ,كصوم شوال
إن هلك  :وكذا إذا قال ,فيكفر يف احلال ,أن يرتدد يف أن يكفر أو ل يكفر :والرتدد ,الصور

 :هناك واملراد َبلرتدد :قال يف شرح املهذب. (5)يكفر يف احلال ,نصرتود أو هتماله أو ولده 
فهذا  ,لو تردد كيف يكون احلالما ما جيري يف الفكر أنه أو  ,أن يطرأ شك يناقض جزم النية

 :قال الزركشي. (6)ا ه وهذا ل أتثري له ول اعتبار به :قال اإلمام, مما يبتلى به املوسوس
إذا طلق  :نه قال يف َبب الرجعةإف ,يقتضي عدم التكفري َبلنية (7)على أن ظاهر نص األم

حيرك لسانه فهو حديث وكذا كل ما مل  ,ومل حيرك لسانه مل يكن طالقاا  ,امرأته يف نفسه
قيد يف و  .(8)وينبغي محله على اخلاطر غري املستقر :قال ,املوضوع عن بين آدم ,النفس

وإن مل يكن فيه نص يف  ,ن يعلم من دين اإلسالم ضرورةالروضة جحد اجملمع عليه أب


 سقط من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (1)
 (.1/18معامل التنزيل ) (2)
 (.3/175(, حترير الفتاوى )10/65(, الروضة )11/98العزيز شرح الوجيز ) (3)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل 10/65الروضة ) (4)

 (.3/175(, حترير الفتاوى )275ص )
(, النجم 279السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)

 (.6/408(, بداية احملتاج )9/80الوهاج )
 (.3/282ع )اجملمو  (6)
 .(5/261) األم (7)
 (.279السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (8)
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ولو كان فيه نص كاستحقاق بنت البن السدس  ,خبالف ما ل يعرفه إل اخلواص ,األصح
)املفارق ): قوله  ظاهر :وقال ابن دقيق العيد. (1)فانه ل يكفره جبحده ,مع بنت الصلب

واحلق أن املسائل اإلمجاعية إن  :وقال به بعضهم .(2)( أن خمالف اإلمجاع كافر(للجماعة
. (3)وصوبه الزركشي ,اتر مل يكفروإن مل يصحبها التو  ,صحبها التواتر كالصالة كفر منكرها

ومن اعتقد  .(5()4)ونقل ابن احلاجب اإلمجاع على أنه ل يكفر منكر حكم اإلمجاع الظين
أو  ,قادراا  ككونه عاملاا   ,و نفى ما هو اثبت للقدمي َبإلمجاعأ ,أو حدوث الصانع ,قدم العامل

 ,كاأللوان أو أثبت التصال أو النفصال كان كافراا    ,(6)أثبت ما هو منفي عنه َبإلمجاع
أو  ,هلا أو صدق مدعياا  ,أو ادعى النبوة بعد نبينا  ,أو استخف ,ويكفر من سب نبياا 

 .(7)ينسب عائشة رضي هللا عنها إىل الفاحشة
له كإلقاء  ابلدين أو جحودا   صرحيا   أ[ والفعل املكفر ما تعمده استهزاء  /340قوله: ]

يعين أن األفعال املوجبة للكفر هي اليت تصدر  مصحف بقاذورة وسجود لصنم أو مشس
والسحر الذي فيه عبادة الشمس  ,كالسجود للصنم  ,واستهزاء َبلدين صريح ,عن تعمد

 .(8)وحنوها



 (.10/65الروضة ) (1)
 (.2/217إحكام األحكام ) (2)
 (.279السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (3)
 خبرب املنقول أو السكويت والستقراء؛ كاإلمجاع َبلتتبع وقوعه يعلم الذي اإلمجاع هو: الظين اإلمجاع (4)

 (.39ص ) الفقه أصول مصطلحات معجم. اآلحاد
 (.280السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)
 أ[-415] (6)
السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق  (,4/159(, تتمة التدريب )225احملرر ص ) (7)

 (.279الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.4/137(, إعانة الطالبني )10/64) الروضة (,11/98العزيز شرح الوجيز ) (8)
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فال تصح ردة  ,يشرتط لصحة الردة التكليف قوله: ول يصح ردة صيب وجمنون ومكره
 ,جبامع عدم التكليف ,ول املميز َبلقياس على غري املميز ,(1)املميز َبإلمجاعاجملنون وغري 

ل حيكم  ,فتكلم هبا ,وأما املؤمن إذا أكره أن يتكلم بكلمة الكفر ,(2)لكن يهدده اإلمام
 َوقَ ْلُبهُ  ُأْكرِهَ  َمنْ  ِإَل ﴿قال تعاىل:  .(3)ولو مات ورثه ورثته املسلمون ,فال تبني زوجته ,بردته

ميَانِ  ُمْطَمِئن   وإن األفضل أن يثبت  ,واألصح أنه ل جيب عليه التلفظ بل يباح له .(4)﴾َِبإْلِ
 .(5)ول يتكلم هبا

ألنه رمبا عاد إىل  ؛(6)أي بناء على وجوب الستبيان قوله: ولو أرتد فجن مل يقتل يف حياته
وجن فإنه ل  ,أما إذا استتيب قبل حياته فلم يتب ,وهذا إذا مل يستتيب ,اإلسالم لو عقل

 .(7)حيرم قتله
أو  ,أي فيجب عليه القتل إذا ارتد يف سكرهقوله: واملذهب صحة ردة سكران وإسالمه 

 (9)وأصلها (8)وصحح يف الروضة ,فيعرض عليه اإلسالم ,لكن ل يقتل حىت يفيق ,أقر َبلردة



 تكلم إذا جنونه حال يف اجملنون أن على العلماء من قوله حيفظ من كل  قال ابن املنذر: ))أمجع (1)
 (.2/582ذلك((. اإلقناع ) قبل كان  كما  مسلم أنه َبلكفر

الشافعي. السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد  عن البندنيجي حكاه (2)
 (.9/83(, النجم الوهاج )282حممد العبديل ص )

 (.9/83(, النجم الوهاج )10/72) الروضة (,11/108العزيز شرح الوجيز ) (,12/39) البيان (3)
 (.106سورة النحل آية رقم ) (4)
 (.9/83(, النجم الوهاج )13/180احلاوي ) (5)
:  لقوله مستحبة؛ أهنا: أحدمها: وجهان وقيل املذهب يف قولن فيها القتل قبل املرتد استتابة (6)

 وهو: وأصحهما .املرتد فكذلك لالستتابة يتعرض ومل َبلقتل فأمر  فقتلوه(( دينه بدل ))من
 إىل ورده إزالتها يف فيسعى شبهة له عرضت ورمبا َبإلسالم, حمرتماا  كان  واجبة؛ ألنه أهنا املذهب,

 (.10/76) الروضة (,11/116العزيز شرح الوجيز ) (,12/46) البيان .كان  ما
 (.10/71) الروضة (,11/107العزيز شرح الوجيز ) (,13/177) احلاوي (7)
 (.10/71) الروضة (8)
 (.11/107العزيز شرح الوجيز ) (9)



                                                                (891)                                                                         تـــــــــــاب الـــردةكــــــــ
=================================================

قطع ابن  ,ويف صحة استتابته يف السكر وجهان. (1)الصحة :وأظهرمها ,طريقة القولني
وارتفع حكم الردة على  ,ولو عاد إىل اإلسالم يف السكر صح إسالمه. (2)الصباغ َبملنع

نه ل يكون حكى ابن كج القطع أب ,مث سكر فأسلم ,ولو ارتد صاحياا  ,(3)املذهب
وحمل صحة ردته يف التعدي  ,(5)والقياس جعله على اخلالف :قال الرافعي. (4)إسالماا 
قاله ابن  ,فال حيكم بكفره ,فأما املكره على الشرب ومن شرهبا غري عامل َبلتحرمي ,بسكره

 .(7)وهو قياس ما ذكروه يف الطالق وحنوه :قال الزركشي. (6)خريان يف اللطيف
املعروف  :(8)قال يف املهمات جيب التفصيل :وقيل .قبل الشهادة ابلردة مطلقا  تقوله: و 

وقال اإلمام . (11)وغريهم ,(10)والغزايل ,(9)واملاوردي ,صرح به القفال ,وجوب التفصيل
ومل يقول عن  ,نه ارتدفلو شهدا أب ,حمل اخلالف يف الشهادة َبلردة عن اإلميان :البلقيين
 ,اخلوارجاهدان من شوحمله إذا مل تكن ال :قال .ومل يقول َبهلل مل يقبل قطعاا  ,أو كفر ,اإلميان

وحكى  .(12)أما هم فال تقبل شهادهتم إل مفصلة قطعاا  ,الذين يكفرون َبرتكاب الكبائر



 (.10/71) (, الروضة12/48) البيان (,13/175) احلاوي (1)
والذي عليه اجلمهور: أهنا تصح.  السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد  (2)

 (.5/433(, مغين احملتاج )286حممد العبديل ص )
 (.10/71) (, الروضة225احملرر ص ) ,(12/48) البيان (3)
 (.286السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (4)
 (.11/108العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.286السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
 املصدر السابق. (7)
 (.8/298املهمات ) (8)
 (.13/177احلاوي ) (9)
 (.6/426) الوسيط (10)
 (.8/295(, التهذيب )12/365كالبغوي والعمراين. البيان )  (11)
 (.4/160تتمة التدريب ) (12)



                                                                (892)                                                                         تـــــــــــاب الـــردةكــــــــ
=================================================

ومها خمرجان فال  :قال يف املهمات. (1)وهو يف الروضة قولن ,املنهاج اخلالف وجهني
وهو اخلالف يف  ,اخلالف الذي خرج عليه اإلمام هذا :وقال اإلمام البلقيين. (2)اعرتاض

واألصل املخرج  ,فالتخريح غري صحيح ,وحنوه ل يعرف ,اشرتاط تفصيل الشهادة يف البيع
 .(3)وهو املعتمد الذي ل جيوز غريه ,واملسألة مقطوع هبا بوجوب التفصيل ,عليه ليس بثابت

أو   ,ما ارتددت :أي إذا قال لشهادةابقوله: فعلى األول لو شهدوا بردة فأنكر حكم 
 ,ول ينفعه ذلك يف بينونة زوجته ,بل عليه أن يعود إىل اإلسالم ,مل يعينه التكذيب َبا كذ

 .(4)ففصل الشاهدان وكذهبما ,وكذا احلكم لو شرطنا التفصيل
إمنا حيلف لحتمال   كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار صدق بيمينه  :قوله: فلو قال

 ,فإن القرينة قائمة ,ينبغي أن يكون التحليف مستحباا  :قال الزركشي. (5)كونه خمتاراا 
 .(6)ومقتضاها صدقه
وحكم  ,أبن كان يف دار اإلسالم مل يقبل ,أي وإن مل يكن قرينة تصدقه قوله: وإل فال

 .(7)وهو خملى آمن ,وكذا لو كان بدار احلرب ,بردته
 ؛يمينه بدون قرينةأي يصدق ب قوله: ولو قال لفظ لفظ كفر وادعى إكراها صدق مطلقا  

ول  ,فإن اإلكراه ينايف الردة ,خبالف ما إذا شهدا َبلردة ,ألنه ليس فيه تكذيب الشاهد
فلو , (8)وعرب يف الكفاية َبلوجوب ,واجلزم إن جتدد كلمة اإلسالم ,ينايف التلفظ بكلمتها

وأما بعد , (9)قولن أو احللف عليه ففي كونه مضموانا  ,ودعوى اإلكراه ,قتل قبل التجديد


 (.10/72الروضة ) (1)
 (.8/298املهمات ) (2)
 (.3/177(, حترير الفتاوى )4/160تتمة التدريب ) (3)
 .(10/72) الروضة (,7/298) التهذيب (,6/426) الوسيط (,13/178) احلاوي (4)
 .(10/72) الروضة (,11/109العزيز شرح الوجيز ) (,7/299) التهذيب (,6/426) الوسيط (5)
 (.289السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
 .(10/72) الروضة (,11/109العزيز شرح الوجيز ) (7)
 (.16/307كفاية النبيه )  (8)
 (.16/310(, كفاية النبيه )10/72(, الروضة )17/172هناية املطلب ) (9)
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وحبث اإلمام البلقيين أنه  ,(1)قاله اإلمام ,نه مضمونواحللف عليه فتقطع أب ,دعوى اإلكراه
 .(2)إذا وقعت الشهادة َبلتلفظ َبلكفر ,ل بد من قرينة اإلكراه

 فمات كافرا   (3) قوله: ولو مات معروف ابإلسالم عن ابنني مسلمني فقال أحدمها ارتد
 ؛ونصيبه يف ,أو تكلم بكالم كفر به مل يرثه ,سجد للصنم :أي أبن قال فإن بني سبب كفره

لكن يف  ,(4)ومل حيك الرافعي واملصنف يف هذه احلالة خالفاا  ,وألن املسلم ل يرث الكافر
ويقال له إنك  ,أحدمها أنه يعطى نصيبه ,حكاية وجهني (5)املروذيتعليق الشيخ إبراهيم 

وإل جعل نصيبه  ,فإن رجع أعطي ,بل يتوقف ,ل يعطى :والثاين, خمطئ يف هذه الدعوى
 .(6)قاله الزركشي ,يف بيت املال

يصرف إليه  :والثاين, ألنه أقر بكفره فال يورث منه ؛قوله: وكذا إن أطلق يف األظهر
 ,(7)ألنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفراا  ؛ول أثر إلقراره ,نصيبه

وهو  ,وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليه ,فإن ذكر ما هو كفر كان فيئاا  ,يستفصل :والثالث
 :واألظهر أنه لو قال .(1)إذا مل يفسر توقف :وقال الغزايل. (8)املصحح يف الروضة وأصلها

 .(2)اخلنزير ورثهوأيكل  ,ألنه كان يشرب اخلمر ؛مات كافراا 



 (.17/172هناية املطلب ) (1)
 (.3/178حترير الفتاوى ) (2)
 ب[-415] (3)
 (.10/74(, الروضة )11/110العزيز شرح الوجيز ) (4)
 أيب عن العلم أخذ .املروذي إسحاق أبو العالمة علي, اإلمام بن حممد بن أمحد بن إبراهيم: هو (5)

 سنة اخلوارزمية فتنة يف قتيالا  مات. مبسوطة تعليقة له .النيهي واحلسن السمعاين, املظفر
 .ه (539)
 .(1/305) شهبة ابن طبقات (,4/199) للسبكي الشافعية طبقات: انظر

 (.293السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
(, تتمة التدريب 10/74) الروضة (,11/111العزيز شرح الوجيز ) (,6/426) الوسيط (7)

(4/161). 
 (.10/74(, الروضة )11/111العزيز شرح الوجيز ) (8)
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 ,ورمبا عرضت له شبهة ,سالمَبإل ألنه كان حمرتماا  ؛قوله: وجيب استتابة املرتد واملرتدة
: قال ألن النيب  كالكافر؛  يستحب :ويف قول .(3)ورده إىل ما كان ,إزالتها فيسعى يف

 .(5)ومل يتعرض لالستتابة ,أمر َبلقتل ,(4)()من بدل دينه فاقتلوه()
 ,ن يعرض عليها اإلسالمأب))  ة ارتدت فأمر رسول هللاأمر األن  ؛قوله: وهي يف احلال

ملا رواه  ثالثة أايم :ويف قول .(7)والبيهقي ,(6)رواه الدارقطين ((,ل قتلتإفإن اتبت و 
هال )) :الشافعي عن مالك أن عمر رضي هللا عنه قال يف مرتد قتله أبو موسى األشعري

وأنه  ,بل حيبس ,ول خالف أنه ل خيلى يف مدة اإلمهال, (8)((لعله يتوب حبستموه ثالاثا 
 :قال الزركشي. (9)مل جيب بقتله شيء ,أو قبل مضي مدة املهلة ,لو قتل قبل الستتابة

 ,واجلديد أنه مستحب ,وكالم البيهقي يقتضي أن القول بوجوب الستتابة ثالث قدمي
ويقتضي أن  ,واملصنف ,الذي صححه الرافعي ,وساكت عن وجوب الستتابة يف احلال



 (.6/427الوسيط ) (1)
 (.10/74(, الروضة )11/111بكفره. العزيز شرح الوجيز ) إلقراره منه يورث ل وقيل: أنه (2)
 (,11/116العزيز شرح الوجيز ) (,13/159) احلاوي (,348) املزين ص وهو األصح. خمتصر (3)

 (.76) الروضة
(, كتاب اجلهاد والسري, َبب ل يعذب بعذاب هللا, حديث رقم 4/61أخرجه البخاري ) (4)

 .من حديث ابن عباس رضي هللا عنه (3017)
السراج الوهاج  (,11/115(, العزيز شرح الوجيز )12/46) البيان (,13/159) احلاوي (5)

 (.297للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.4/128سنن الدارقطين ) (6)
 كان  رجال عليه ثبت إذا اإلسالم عن ارتد من (, كتاب املرتد, َبب قتل8/352السنن الكربى ) (7)

 عن آخر وجه من روي وقد جيهل, من بعض اإلسناد هذا (, وقال: ))يف16865امرأة, رقم ) أو
 املنكدر((. ابن

 شيبة أيب وابن ,(4/1066)املوطأ  يف مالك: أخرجه (. واألثر321مسند الشافعي ص ) (8)
 .  له واللفظ( 8/382)الكربى  السنن يف والبيهقي ,(5/538)

 (.10/76(, الروضة )11/116العزيز شرح الوجيز ) (9)



                                                                (895)                                                                         تـــــــــــاب الـــردةكــــــــ
=================================================

 :قال .ري إىل أنه ل جيوز على األصحشوكالم الرافعي ي ,ايم جمزوم بهجواز التأخري إىل ثالثة أ
ألن اآلاثر الدالة على الوجوب ضعيفة  ؛واملختار من جهة الدليل جواز القتل بدون الستتابة

 .(1)نعم ل شك يف استحباهبا ,األسانيد
 ,وعبداا  حراا  ,امرأةأو  سواء كان رجالا  ,يعين أن املرتد يقتل إن مل يتب قوله: فإن أصرا قتال

ب[ لكالمه على األصح عند /340مل يلتفت ] ,يل شبهة فأزيلوها :فلو قال ,ملا تقدم
ه السبكي ما واختار  ,وحكى الروايين عن النص مناظرته, (3)ملا يف الروضة خالفاا  ,(2)الغزايل

نعم إن قاتل  ,ويقتله اإلمام أو انئبه فيه إن كان حراا  ,(4)[واملماطلة] مل يظهر منه التسويف
وإن قتله غري اإلمام  ,جاز أن يقتله كل من قدر عليه كاحلريب :قال املاوردي. (5)يف منعه

 .(6)قتله السيد على األصح وإن كان عبداا  ,لفتياته ؛بغري إذنه عزر
سواء كان  ,أي إذا عاد إىل اإلسالم قبلت توبته وإسالمه قوله: وإن أسلم صح وترك

تَ ُهوا ِإنْ  َكَفُروا  لَِلِذينَ  ُقلْ ﴿لقوله تعاىل:  ؛مث ارتد ,فأسلم كافراا   فارتداا  ,أصلياا  مسلماا   يُ ْغَفرْ  يَ ن ْ
ل هللا فإذا إأقاتل الناس حىت يقولوا ل إله  )أمرت أن): وقوله  ,(7)﴾َسَلفَ  َقدْ  َما هَلُمْ 

 ,أي املرتد واملرتدة ,وكان ينبغي أن يقول أسلما .(8)((الوها عصموا مين دماءهم وأمواهلمق



 (.298-297السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (1)
 (.11/112نصه يف الوجيز. انظر: العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (.10/76الروضة ) (3)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (4)
 (.3/179حترير الفتاوى ) (5)
 (.13/447احلاوي ) (6)
 (.38سورة األنفال آية رقم ) (7)
(. وأخرجه 392(, كتاب الصالة, َبب استقبال القبلة, حديث رقم )1/87أخرجه البخاري ) (8)

هللا  رسول حممد هللا إل إله ل: يقولوا حىت الناس بقتال (, كتاب اإلميان, َبب األمر1/51مسلم )
( 32, حديث رقم.) 
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وسواء كان ظاهر  ,(1)أو غريه ككفر الباطنية ,ظاهراا  وسواء كان للكفر الذي ارتد إليه كفراا 
 ,ومن تكررت ردته ,فيقبل إسالم الزنديق ,ويبطن الكفر ,يظهر اإلسالم أو زنديقاا  ,الكفر

 .(2)إلطالق اآلية واخلرب ؛وبه قطع العراقيون ,وغريه على الصحيح املنصوص
أشار إىل أن مقابل ل يقبل إسالمه إن ارتد إىل كفر خفي كزاندقة وابطنية  :قوله: وقيل

 .(3)ألن التوبة عند اخلوف غري الزندقة ؛أنه ل يقبل إسالم الزنديق :الصحيح أوجه أحدها
 ,ورجوعهم إىل اإلسالم ,ل تقبل توبتهم ,أن املتناهني يف اخلبث كدعاة الباطنية :والثاين

 .(4)وتقبل من عوامهم
 ,كاألميني من العرب  ,ومنكري النبوات ,كعبدة األواثن  ,املرتد إىل دين ل أتويل ألهله فرع:

 تكفيه أن يشهد أن ل إله إل هللا وأن حممداا , وينكر نبوة حممد  ,وكذا من يقر َبلوحدانية
ومن ارتد إىل دين يزعم أهله أن حممد  ,ويستحب أن أييت َبلرباءة من كل دين ,رسول هللا

 ويربأ من كل دين  ,مبعوث إىل العرب خاصة مل يصح إسالمه حىت أييت َبلشهادتني
فإذا قال ما ذكرانه  ,ألنه إذا اقتصر عليهما احتمل أن يريد ما يعتقده ؛خالف اإلسالم
حكاه الرافعي  ,كفاه  (5)شهد أن حممد رسول هللا إىل مجيع اخللقأ :ولو قال ,اندفع الحتمال

اشرتط اإلتيان َبلشهادتني  ,أو استباحة حمرم ,ن كان كفره جبحود فرضإو  ,(6)عن البغوي
كفى العرتاف بنبوته يف    ولو سب حممداا  ,والرجوع عما اعتقد ,مع العرتاف مبا جحده



 عبارة الشرع نصوص أبن يقولون والباطنيون. جعفر بن إمساعيل أتباع على يطلق وصف الباطنية: (1)
 هم,كاجلنة إل يعرفها ل منها املسلمون يعرفه ما ختالف َبطنة أتويالت هلا وإشارات رموز عن

 .اآلخر واليوم والنار
 (.25ص ) للحمد العقائد كتب  يف مصطلحات: انظر

 .(10/75) الروضة (,11/114الوجيز )العزيز شرح  (,12/49) البيان (,7/289) التهذيب (2)
(, السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد 11/114العزيز شرح الوجيز ) (3)

 (.299حممد العبديل ص )
 املصدر السابق. (4)
 أ[-416] (5)
 (.11/117العزيز شرح الوجيز ) (6)



                                                                (897)                                                                         تـــــــــــاب الـــردةكــــــــ
=================================================

ومن هذا يعرف ما حيصل به إسالم الكافر  ,ول يفتقر إىل العرتاف خبطر سبه ,الشهادتني
 .(1)األصلي

قوله: وولد املرتدة إن انعقد قبلها أو بعدها وأحد أبويه مسلم فمسلم أو مرتدان 
ونقل العراقيون  األظهر مرتد :قلت. كافر أصلي  :ويف قول .مرتد :ويف قول .فمسلم

و املنعقد قبل الردة حمكوم له أ ,يعين إن ولد املرتدة املنفصلالتفاق على كفره وهللا أعلم 
فإن بلغ  ,ألنه قد حكم إبسالمه تبعاا  ؛مل حيكم بردة الولد ,حىت لو ارتدت حامل ,َبإلسالم

 ,فإن كان أحد أبويه مسلماا  ,وإن حدث الولد بعد الردة ,بنفسه كان مرتداا   ,وأعرب َبلكفر
عند  :أظهرها: وان كاان مرتدين فثالثة أقوال ,فهو مسلم بال خالف ,واآلخر مرتداا 

ول  ,ألن املرتد جيرب على اإلسالم ؛لبقاء علقة اإلسالم يف األبوين ؛أنه مسلم (2)الرافعي
ورجحه اإلمام  ,فيغلب يف الولد حكم اإلسالم ,ويؤمر بقضاء الصلوات ,يؤخذ منه اجلزية

أنه كافر  :والثالث. (5)لألبوين تبعاا  (4)[املصنف] وصححه ,أنه مرتد :والثاين. (3)البلقيين
ونقل العراقيون التفاق على كفره  :وقوله. (6)حىت جيعل مرتداا  ,ألنه مل يباشر الردة ؛أصلي

 :قال الزركشي. (7)وأما غريه فقاطع به ,أن انقل التفاق أبو الطيب ,خمالف ملا يف الروضة
املاوردي من كبارهم جزم أبنه  فإن الصيمري شيخ ,ودعواه أن مجيعهم قطعوا أنه ممنوع

 ,بعد صالة الكسوف (8)وهو ظاهر نص األم ,ومل حيك ابن املنذر عن الشافعي غريه ,مسلم


 (.10/82(, الروضة )11/117العزيز شرح الوجيز ) (1)
(, العزيز شرح الوجيز 12/60(, البيان )7/293) العمراين. التهذيب ورجحه البغوي, وصححه (2)

(11/121.) 
 (.4/162تتمة التدريب ) (3)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب.  (4)
 (.10/77الروضة ) (5)
البغاة, (, السراج الوهاج للزركشي, كتاب 11/121(, العزيز شرح الوجيز )7/293) التهذيب (6)

 (.304حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (: ))وبه قطع مجيع العراقيون((. 10/77وقال يف الروضة ) (7)
 .(1/258) انظر: األم (8)
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فرضه اخلالف يف كون األم  :وقال .قتل إلفإن أسلم و  ,إذا بلغ اجلنني ,وأنه مؤمن َبإلسالم
 ,بينهما (1)وقد سوى يف البيان ,يقتضي أهنا لو كانت أصلية ل يكون احلكم كذلك ,مرتدة

واآلخر  ,لو كان أحدمها مرتداا  :وقال البغوي. (2)فيما إذا كانت ذمية ,وفرضها يف املهذب
صلي يقر أهنا فهو  ,صليأ وأوإن قلنا مرتد  ,فإن قلنا يف املرتدين أنه مسلم فكذا هنا أصلياا 
جيح حمله ما إذا مل يكن له هذا الرت  :وقال الزركشي. (3)إن كان األصلي يقر هبا ,َبجلزية

 .(4)ملا سبق يف اللقيط ,فإن كان فهو مسلم على الصحيح ,مسلم من أجداده أو جداته
ن زواله هبا وإن أب أن هلك مرتدا   :أظهرها :قوله: ويف زوال ملكه عن ماله هبا أقوال

أن املرتد ل يزول ملكه عن  ,(5)يعين أن األظهر كما أطلقه يف الروضةن أنه مل يزل أسلم أب
ألن  ؛وان أسلم َبن أنه مل يزل ,َبن زواله َبلردة فإن مات مرتداا  ,بل موقوف ,ماله َبلردة

تصحيح الوقف إل  (6)ومل ينقل الرافعي, فكذا ملكه ,بطالن أعماله يتوقف على موته مرتداا 
وإذا ارتد زالت عصمة  ,مألن عصمة الدم واملال َبإلسال ؛يزول :والثاين. (7)عن البغوي فقط

وجيب  ,لكن يبقى له فيه حق :قال .(8)ورجحه اإلمام البلقيين ,فكذلك عصمة املال ,الدم
فال يزيل  ,ألن الردة سبب يبيح الدم ؛ل يزول :والثالث. (9)ن رجع إىل اإلسالمإو  ,الزكاة
مث قال عن  ,األقوال الثالثة (1)حكى يف املختصر :وقال الزركشي .(10)كزان احملصن  ,امللك



 (.12/59) البيان (1)
 (.305السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (2)
 (.7/293) التهذيب (3)
 (.305السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (4)
 (.10/78الروضة ) (5)
 (.11/122العزيز شرح الوجيز ) (6)
 (.7/290) التهذيب (7)
 (.4/162تتمة التدريب ) (8)
 املصدر السابق. (9)
(, العزيز شرح 7/289)التهذيب  (,6/430) الشريازي. الوسيط إسحاق أبو الشيخ وصححه (10)

 (.10/78(, الروضة )11/122الوجيز )
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 ,(2)وحكى عن مجاعة ترجيحه ,وبه أقول ,وهذا أشبه األقاويل أن يكون صحيحاا  :الزوال
 .(3)واختياره للشافعي فهو املذهب إذاوالغزايل نسبا ترجيحه  ,وأن الشيخ أَب حممد

ألهنا ل ترتد على  ؛أي قبل الردة قوله: وعلى األقوال يقضى منه دين لزمه قبلها
وجيعل املال   ,ل يقضى ديونه على قول زوال امللك :وقال الصطخري .(4)املوت

 .(5)كالتالف
بعد زوال  ,ويكون نفقته كحاجة امليت إىل الكفن ,أي من ماله قوله: وينفق عليه منه

بل ينفق عليه مدة الستتابة من بيت  ,ل ينفق عليه على قول زوال امللك :وقيل .(6)ملكه
 .(7)املال

كما أن من   قوله: واألصح يلزمه غرم إتالفه فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب
ن زال ملكه إو  ,يؤخذ الضمان من تركته ,وحصل هبا إتالف ,حفر بئر عدوان ومات

 .(9)والوجهان على قول زوال امللك ,ل جيب :وقيل .(8)وهذا هو املنصوص ,َبملوت



 (.432) ص التدبري كتاب  املزين, خمتصر (1)
 (.9/94النجم الوهاج ) (2)
 (.308السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (3)
(, بداية احملتاج 11/123)(, العزيز شرح الوجيز 7/290) التهذيب (,6/431) الوسيط (4)

 (.9/94(, النجم الوهاج )6/415)
 (.9/94النجم الوهاج ) (5)
 (.10/79(, الروضة )11/123العزيز شرح الوجيز ) (6)
ملكه. السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق  بزوال قلنا إذا منه دينه يقضي ل: وقيل (7)

 (.555الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
املزين ص  خمتصر: انظر .للجمهور ونسباه والنووي الرافعي املزين,وصححه عليه نص املذهب وهو (8)

 (.10/79(, الروضة )11/123(, العزيز شرح الوجيز )7/290) (, التهذيب348)
  اجللي. احلاوي القياس إنه: واإلمام احلسني, القاضي وقال. املذهب إنه: املتويل وقال (9)

(, السراج الوهاج للزركشي,  11/123(, العزيز شرح الوجيز )12/55) البيان (,13/164)
 (.312كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
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تدبري ووصية موقوف إن أسلم قوله: وإذا وقفنا ملكه فيصرفه إن احتمل الوقف كعتق و 
إعتاق ووصية  أو ,فال يصح تصرفه ببيع وشراء ,أما على القول بزوال ملكه ل فالإنفذ و 
فعاد  ,ألن إزالة ملكه عقوبة ؛فإن أسلم عاد ملكه بال خالف ,ألنه ل مال له ؛وغريها
وعلى القول ببقاء ملكه مينع من  ,(1)خبالف النكاح فإنه ل يعود َبإلسالم ,َبلتوبة

 ؛(2)وأنه كحجر املفلس ,واألصح أنه ل بد من ضرب القاضي ,ألهل الفيء نظراا  ,التصرف
 .(3)ألنه لصيانة حق غريه

 
يقبل الوقف   يعين أن ما ل موقوفة :القدميقوله: وبيعه وهبته ورهنه وكتباته ابطلة ويف 

ويوقف على  ,فيبطل على اجلديد ,على قويل وقف العقود ,كالبيع واإلجارة وحنومها
ملا يف الشرحني يف   على قول الوقف وفاقاا  ,وقف الكتابة (5)ورجح اإلمام البلقيين ,(4)القدمي

 .(8)سقوط وليتهل  ؛(7) ول يصح نكاح املرتد ,(6)كتاب الكتابة
أ[ جيعل ماله عند عدل وأمته عند امرأة ثقة ويؤجر ماله /341قوله: وعلى األقوال ]

 ,فقد تعلق به حق املسلمني ,ألان وإن قلنا ببقاء ملكه ؛ويؤدي مكاتبة النجوم إىل القاضي
  ,بل لبد من ضرب احلجر عليه ,لكن على قول بقاء امللك ل يكفي الوضع ,فيحتاط فيه



 (.10/80) الروضة (,11/124العزيز شرح الوجيز ) (,7/219) التهذيب (,6/432) الوسيط (1)
 ب[-416] (2)
 (.313الب: ماجد حممد العبديل ص )السراج الوهاج للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الط (3)
 (.10/80) الروضة (,11/124العزيز شرح الوجيز ) (,7/219) التهذيب (4)
 (.3/183حترير الفتاوى ) (5)
 (.11/481العزيز شرح الوجيز ) (6)
 بعده يف )ب(: ول إنكاحه. (7)
 (.3/183حترير الفتاوى ) (8)
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 ,أو كان يف قبضة اإلمام ,وسواء يف مجيع ما ذكر التحق املرتد بدار احلرب ,كما نص عليه
 .(1)نسأل هللا متام النعمة َبملوت على اإلسالم





(, السراج الوهاج 10/80) الروضة (,11/125(, العزيز شرح الوجيز )6/161انظر: األم ) (1)
 (.315للزركشي, كتاب البغاة, حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
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 كتاب الزان
املنع  :واحلد يف اللغة ،وتعلق احلد به ،وأمجع أهل امللل على حترميه ،(1)هو مقصور وقد ميد

وله حكمان خمتصان به إجياب احلد  .(2)وألنه مقدر حمدود ،ألنه مينع من املعاودة ؛مسي به
 . (3)[به] واشرتاط أربعة يف الشهادة

قوله: إيالج الذكر بفرج حمرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى يوجب احلد ودبر ذكر 
وما خيرج  ،ملا ذكر ضابط ما يوجب احلد عقبه مبا يدخل فيه وأنثى كقبل على املذهب

فريجم  ،فإن الط بذكر فاألظهر أن حد الفاعل حد الزان ،فيدخل يف اإليالج اللواط ،عنه
 .(6)كان أو غريه  يقتل حمصنا   :والثاين. (5)رب إن مل يكن حمصنا  وجيلد ويغ ،(4)إن كان حمصنا  

أو  ،وأما املفعول به فإن كان صغريا  . (8)أنه ابلسيف :من زوائده (7)وعلى هذا أوجه أصحها
وإن كان  ،ألن منفعة بضع الرجل غري متقومة ؛وال مهر له ،فال حد عليه أو مكرها   ،جمنوان  



الطالب: ماجد حممد (، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق 134املنري ص ) املصباح (1)
 (.319العبديل ص )

 (.6/419(، بداية احملتاج )9/101النجم الوهاج ) (2)
 ساقطة من نسخة أ وأكملته من نسخة ب. (3)
 من:وشرعا   . والتزويج واحلرية والعفاف ابإلسالم حمصنة تكون واملرأة املنع: اللغة يف اإلحصان( 4)

 إذا: املرأة وأحصنت العفة،: واإلحصان .-الصاد بفتح -حمصن فهو تزوج إذا: الرجل أحصن
 ثالث عن عبارة واإلحصان .والفتح ابلكسر .وحمحََصنة   حمحِْصنة   فهي زوجها وأحصنها عفَّْت،
 .صحيح نكاح يف واإلصابة واحلرية، التكليف،: خصال

 (.6/435) الوسيط (،323ص ) التنبه ألفاظ حترير (،13/120) لسان العرب: انظر
 (.10/90(، الروضة )11/139العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.9/103(، النجم الوهاج )7/322(، التهذيب )6/440الوسيط ) (6)
شاهق. السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق  من إلقائه جدار. وقيل: هبدم وقيل: أو (7)

 (.324الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.10/91الروضة ) (8)
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على  ،بناء على أن حد الفاعل حد الزان ،كان أو غريه  جلد وغرب حمصنا   ،طائعا   مكلفا  
فقد تبني أن قوله كقبل ابلنسبة إىل  ،مبا يقتل به الفاعل ،القول أبنه يقتل بقتل املفعول به

فالتعبري ابملذهب ليس على  ،وأن املسألة على قولني ،يف أن حده حد الزان ،الفاعل فقط
فيجيء يف  ،أن وطئ األجنبية يف دبرها كاللواط بذكر (2)الطريقنيوأصح . (1)اصطالحه

ولو الط بعبده فهو  . (3)والتغريب على األصح ،ويكون عقوبة املرأة اجللد ،الفاعل القوالن
أخته  ءلقيام امللك كوط ،يف وجوب احلد قوالن :والثانية، (4)كلواطه أبجنيب على املذهب

. (5)وأما الدبر فال يباح حبال، مللك يبيح القبل يف اجلملةوالفرق على املذهب أن ا ،اململوكة
قال . (6)وقيل يف وجوب احلد قوالن .فاملذهب أنه يعزر ،ولو وطئ زوجته أو أمته يف دبرها

فإن وطئ  ،خلروجه عن قيد التحرمي ؛تقييده ابخللو عن الشبهة غري حمتاج إليه :الزركشي
 ،لعينه تزوج خامسة :وقد خيرج بقوله ،وال حرمة على األصح ،الشبهة ال يوصف حبل

حكاه ابن  ،مع أنه جيب احلد ،وهو الزايدة على العدد الشرعي ،ووطئها فإن التحرمي ملعىن
ليخرج اخلنثى  ؛والبد من تقييده ابلواضح ،وأطلق الذكر والفرج ،عن الشافعي (7)املنذر

 .(8)املشكل فاحلد كالغسل



 (.9/104الوهاج )النجم  (1)
 البيان (،6/441) غريها. الوسيط وتغرب وجتلد احملصنة، حقها، فرتجم يف زىن والطريق الثاين: أنه (2)

 (.10/91) الروضة (،12/368)
الرافعي والنووي. العزيز شرح الوجيز  وصححه (،7/322التهذيب ) يف البغوي ورجحه (3)

 البيان .حامد أيب الشيخ إىل البيان صاحب (، ونسبه10/91) الروضة (،11/141)
(12/368). 

 (.10/91) الروضة (،11/141العزيز شرح الوجيز ) (،6/441) الوسيط (4)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق 10/91) الروضة (،11/141العزيز شرح الوجيز ) (5)

 (.325الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.9/104النجم الوهاج ) (6)
 (.7/290اإلشراف ) (7)
 (.320السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (8)
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 ،ومقدمات الوطء ،ةذخيرج بلفظ اإليالج املفاخأشار إىل أنه  ةذقوله: وال حد مبفاخ
وال خيفى أن احلكم منوط  :قال الرافعي. (1)والواجب التعزير ،وإتيان املرأة املرأة فال حد فيها

واإليالج  ،أو قدرها ،أي فإطالقه خمصص ابحلشفة .(2)ال جبميع الذكر ،إبيالج قدر احلشفة
ليخرج استدخاهلا ذكر  ،فينبغي أن يقول ذكر آدمي ،يدخل فيه استدخال املرأة ذكر انئم

وامللفوف يف خرقة  ،والسليم واألشل ،وال فرق يف الذكر بني املنتشر وغريه ،هبيمة فال حد به
 .(3)وغريه

كما صرح به   ،يعين أنه خيرج ابحملرم لعينهقوله: ووطئ زوجته وأمته يف حيض وصوم وإحرام 
 ء،ألن التحرمي ليس لعني الوط ؛لوكة يف األحوال املذكورةووطئ املنكوحة أو املم ،(4)احملرر

 ،فال يتعلق به احلد ،واحملرمة حلرمة العبادة ،لألذى والصائمة ؛وإما حرم وطئ احلائض
 .(5)وكذلك وطء اجلارية قبل االسترباء

وكذا كل جهة  ،قوله: وكذا أمته املزوجة واملعتدة وكذا مملوكته احملرمة ومكره يف األظهر
 ،خال عن الشبهة :أشار إىل ما خيرج بقوله أابح هبا عامل كنكاح بال شهود على الصحيح

أو املشرتكة  ،أو املعتدة ،كما لو وطئ جاريته املزوجة  ،له وقد يكون يف احملل أبن يكون مملوكا  
أو  ،أو نسب ،يف وطء احملرمة عليه برضاع. (6)فيه القوالن :وقيل، فال حد على املذهب
ال جيب  :أظهرمها ،وموطوءة أبيه وابنه ،من رضاع (7)مهأوبنته و  ،مصاهرة كأخته منهما



 (.10/91(، الروضة )1/369) (، البيان7/325التهذيب ) (1)
 (.11/129العزيز شرح الوجيز ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص 10/94الروضة ) (3)

(319.) 
 (.427احملرر ص ) (4)
(، السراج الوهاج 10/92) الروضة (،11/145العزيز شرح الوجيز ) (،6/444) الوسيط (5)

 (.326للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.10/93) الروضة (،11/146العزيز شرح الوجيز ) (،7/321التهذيب ) (6)
 أ[-417] (7)
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فأشبه اللواط كذا يف  ،ألنه وطء ال يستباح حبال ؛جيب :والثاين .(1)لشبهة امللك املبيح
واالبن صحيح يف  ،وإطالق عدم وجوب احلد يف وطئ جارية األب. (3)وأصلها (2)الروضة

أما اذا وطئها وهي  ،مث وطئها ،وصورته يف االبن ما إذا ملك موطوءة أبيه ،جانب األب
أطلق  :وقال الزركشي. (4)قاله ابن العماد ،ملك األب فإنه حيد كما ذكره الرافعي يف النكاح

فأما ما ال يستقر كاألم  ،وموضعه فيمن يستقر ملكه عليها كاألخت ،اخلالف يف التحرمي
إن كالم املصنف يقتضي أن  :وقال البلقيين. (6)وغريه (5)اله املاورديق ،واجلدة فهو زان قطعا  
وقد يقال . (7)لكنه تبع احملرر يف اجلزم انتهى ،واملعتدة ال خالف فيهما ،مسألة األمة املزوجة

فيجب احلد  ،ويستثىن من الشبهة جارية بيت املال ،إمنا يقتضي ترجيح طريقة القولني
أو  ،واألصح يف وطئ جارية من اخلمس ،(8)كما ذكره يف السري من أصل الروضة  ،بوطئها

قد يكون جارية بيت املال فيما  :وقال اإلمام البلقيين. (9)قبل إقرار اخلمس وجوب احلد
أبن جيد امرأة  ،وقد تكون الشبهة يف الفاعل .(10)كان للمصاحل فيأيت فيها الوجهان انتهى،

سواء كان ذلك ليلة الزفاف أو  ،أو أمته فال حد عليه ،أهنا زوجته يف فراشه فيطأها على ظن
فلو وطئ جارية ظن ملك بعضها  ،وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه على النص ،غريها



 (.10/93) الروضة (،11/146(، العزيز شرح الوجيز )7/321التهذيب ) (،6/444) الوسيط (1)
 (.10/93) الروضة (2)
 (.11/146العزيز شرح الوجيز ) (3)
 مل أقف عليه. (4)
 (.13/219احلاوي ) (5)
 (.330السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
 مل أقف عليه. (7)
 (.10/273(، الروضة )13/592العزيز شرح الوجيز ) (8)
 وهذا املسلمني من والواطئ املسلمني، ملصاحل ألنه املنع؛: وبه قال الروايين ورجحه الرافعي. والثاين (9)

 (.10/273(، الروضة )11/444كج. العزيز شرح الوجيز )  ابن القاضي عند أقوى
 (.3/185حترير الفتاوى ) (10)
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. (2)الظاهر اجلاري على القواعد وجوب احلد :قال من زوائده. (1)تردد فيه اإلمام ،ابلشركة
سرق  كما لو  ،أن الصحيح عدم الوجوب ،يف املهمات نلك ،(3)وكذا يف املطلب أنه الظاهر

 (4)فإن األصح يف أصل الروضة ،أو أن احلرز ملكه ،أو البنه ،مال غريه على ظن أنه ألبيه
حكاه يف  ،ظاهر نص املختصر يشهد بعدم احلد :وكذا قال البلقيين ،أنه ال حد فيها

ال  ،وأابح الوطء هبا ،ماءفكل جهة صححها بعض العل ،وقد يكون يف اجلهة. (5)التحرير
  ،يف النكاح بال ويل ءوذلك كالوط ،وإن كان الواطئ يعتقد التحرمي ،حد فيها على املذهب

جيب يف النكاح بال ويل  :وقيل .(7)أو بال شهود كمذهب مالك ،(6)كمذهب أيب حنيفة
وقال . (9)جيب على من اعتقد اإلابحة أيضا   :وقيل .(8)على من يعتقد حترميه دون غريه

وان كان قوله  ،بال شهود قطعا   ءجيب احلد يف الوط املنقول أنه  المقتضى  :اإلمام البلقيين
وإمنا اخلالف يف  ،فإنه ال خالف فيها ،فهو أوىل ابالعرتاض ،للقاعدة على الصحيح راجعا  

ب[ له مستند /341وقيد احملققون كون قول العامل شبهة مبا إذا كان ] ،النكاح بال ويل
مبا إذا مل حيكم حاكم إببطاله  ،وقيد شيخنا حمل اخلالف يف درء احلد بشبهة عامل ،سكمتما

فالذي جزم به  ،وأصاهبا بعد ذلك ،وفرق بني الزوجني ،فإن حكم إببطاله ،أو صحته
وإن حكم ابلصحة حيث ال ينقض فال  :قال شيخنا، أهنما زانيان عليهما احلد (10)املاوردي



 (.17/206هناية املطلب ) (1)
 (.10/95الروضة ) (2)
 (.3/185انظر: حترير الفتاوى ) (3)
 (.10/120الروضة ) (4)
 (.3/186حترير الفتاوى ) (5)
 .(2/248) الصنائع بدائع (،5/10) املبسوط: انظر (6)
 .(3/409) اجلليل مواهب (،1/229) الرب عبد البن الكايف (،4/192) املدونة: انظر (7)
 (.12/363(، البيان )6/444(، الوسيط )9/49) الصرييف. احلاوي قال وبه (8)
 (.10/93) الروضة (،12/363) البيان (،6/444) الوسيط (9)
 (.9/48احلاوي ) (10)



                                                                (907)                                                                       تـــــــــــاب الـــزنـــــــــا  كــــــــ
=================================================

 ؛(2)ألظهريعين أن املكره على الزان ال حد عليه يف ا ،ومكره :املصنفوقول  .(1)حد قطعا  
ألن انتشار اآللة ال يكون إال عن  ؛جيب :والثاين. (3)وللحديث املشهور ،لشبهة اإلكراه
أن اخلالف فيه  ،والوجيز ،(5)وتعبريه يف املكره ابألظهر تبيع فيه احملرر. (4)شهوة واختيار

قال اإلمام ، وجهان (8)ألن اخلالف يف الشرحني ؛ابألصح (7)وعرب يف الروضة، (6)قوالن
واخلالف إما وجهان أو نص ووجه أم قوالن فال وحمله يف الرجل أما املرأة فال حد  :البلقيين

 .(9)عليها قطعا  
ألن الطباع السلمية أتىب ذلك يف  ؛ميتة يف األصح وال هبيمة يف األظهر ءقوله: وال بوط

 :والثاين. (11)لكن يعزر فيهما  ،(10)[إىل زاجر]وما ينفر الطبع عنه ال حيتاج  ،الصورتني
وصححه  ،(12)فوجب به احلد ،ألثر إيالج يف فرج جيب به الغسل ؛ا وجوب احلدمهفي



 (.3/187حترير الفتاوى ) (1)
 (،11/149العزيز شرح الوجيز ) (،7/320) التهذيب (،6/446) الوسيط. املذهب وهو (2)

 .(10/95) الروضة
. أخرجه ((تتكلم أو تعمل مل ما أنفسها، به حدثت ما أميت عن جتاوز هللا إن)) :حديث قوله  (3)

 (.5269(، كتاب الطالق، ابب الطالق يف اإلغالق، حديث رقم )7/46البخاري )
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، 11/149العزيز شرح الوجيز ) (،7/320) التهذيب (4)

 (. 328حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.427احملرر ص ) (5)
 (.3/187انظر: حترير الفتاوى ) (6)
 (.10/95الروضة ) (7)
 (.11/149العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.3/187حترير الفتاوى ) (9)
 تكرر يف )ب(. (10)
 (.10/92) الروضة (،11/142العزيز شرح الوجيز ). املذهب هو هذا (11)
 (.11/142(، العزيز شرح الوجيز )7/321) التهذيب (،8/19) العلماء حلية (12)
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أو مباحة له يف  ،وال فرق يف امليتة بني أن تكون أجنبية ،(1)اإلمام البلقيين يف وطئ البهيمة
وخرجت الصوراتن على الصحيح  ،(2)على األصح يف شرح املهذبو زوجية أ ،حياهتا مبلك

فإنه ال حد  ،وما ال ميكن انتشاره ،وقد خيرج به الذكر املقطوع والزائد ،بقيد املشتهى
وال  :قال ،والتحرير اخلالف يف امليتة قولني ،حكى صاحب التتمة :وقال الزركشي. (3)بذلك

. (4)انتهى ألن امليت ال يستأنف ملكا   ؛وإن وجب احلد على وجه ،جيب املهر على املذهب
 ،حده حد الزان :وقيل .(5)كان أو غريه  حمصنا   ،يقتل :ليفإن أوجبنا احلد يف وطئ البهيمة فق

ويؤكل على األصح  ،وأما البهيمة فتذبح املأكولة دون غريها. (6)فيفرق بني احملصن وغريه
واملعىن يف األمر بقتلها السرت على من  ،(7)وصحح اإلمام البلقيين أهنا تقتل مطلقا   ،فيهما
 .(8)يت خبلق مشوهأو أن ال أي ،أاتها

يعين إذا استأجر امرأة للزان فزان  قوله: وحيد يف مستأجرة ومبيحة وحمرم وإن كان بزوجها
أو غريها من حمارمه  ،تزوج بنته وول ،فوطئها لزمهما احلد ء،أو أابحت له الوط  ,(9)هبا



 (.3/188انظر: حترير الفتاوى ) (1)
 (.2/153) اجملموع (2)
 (.6/423(، بداية احملتاج )108 /9النجم الوهاج ) (3)
 (.335السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (4)
 (. 10/92(، الروضة )11/142وهو املذهب. العزيز شرح الوجيز ) (5)
 (.6/423(، بداية احملتاج )108 /9النجم الوهاج ) (6)
 (.4/167تتمة التدريب ) (7)
 لظاهر مطلق ا؛ تذبح: وقيل .غريها دون املأكولة تذبح: أصحها: أوجه البهيمة قال الدمريي: ))ويف (8)

 راعي ا أن: روي فإنه اخللق؛ مشوه بولد أتيت أن الحتمال: فقيل :ذلك علة يف واختلفوا احلديث،
: وقيل .الفرج يف أاتها وقد أنثى كانت  إذا إال تذبح ال: هذا فعلى .مشوه ا خلق ا فولدت هبيمة أتى
 .واألنثى الذكر بني فرق ال: هذا فعلى .األصلح هو وهذا هبا، فيعري للفاحشة تذكار ا بقائها يف ألن

-9/108((. النجم الوهاج ).بقتلها لألمر حيل؛ ال: وقيل ذحبت، إذا أكلها حل: واألصلح
109.) 

 ب[-417] (9)
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أو نكح من حتته أربع  ،العنها نأو م ،أو من طلقها ثالث   ،أو مصاهرة ،أو رضاع ،بنسب
أو نكح كافر  ،أو ذات زوج ،أو مرتدة ،أو معتدة ،على أخت أو نكح أختا   ،خامسة
ال شبهة و  ،ال ملك له فيه ألنه وطئ صادف حمال   ؛ابحلال وجب احلد ووطئ عاملا   ،مسلمة

 ،أو مزوجة ،ولو ادعى اجلهل بكوهنا معتدة ،(1)فتعلق به احلد ،وهو مقطوع بتحرميه ،ملك
زوجها لبينة على تن كان إو  :وإمنا قال. (2)وال حد نص عليه ،حلف إن كان ما يدعيه ممكنا  

أو مخر  ،أنه لو اشرتى حرة فوطئها ،خبالف أيب حنيفة أن العقد شبهة لنا ،عدم االعتداد
 .(3)قاله الزركشي ،وإن وجد العقد ،فشرهبا حد إمجاعا  

 ،علم أنه يشرتط لوجوب احلد التكليفا قوله: وشرطه التكليف إال السكران وعلم حترميه
لقرب عهده  ؛وكذا ال جيب على من جهل حترمي الزان ،فال حد على صيب وال جمنون

مل أعلم  :وقال .ومن نشأ بني املسلمني ،أو ألنه نشأ ببادية بعيدة عن املسلمني ،ابإلسالم
من زوائده الصحيح  :قال املصنف، مل أعلم تعلق احلد به :ولو قال ،(4)مل يقبل قوله ،التحرمي

. (6)نواملستأم ،ليخرج احلريب ؛لألحكام ويشرتط أن يكون ملتزما   .(5)اجلزم بوجوب احلد
 ،وحيتمل أن يعود على اإليالج ،يعود على الزان املوجب للحد ،وشرطه :والضمري يف قوله

قاله  ،وعلم حترميه فإن وجود احلد ال يقال فيه ذلك ،لقوله ؛وميتنع عده على وجوب احلد
وهي زايدة على  ،ن كان غري مكلفإو  ،إال السكران أي فيحد :وقوله. اإلمام البلقيين



 (،11/148العزيز شرح الوجيز ) (،12/362) البيان (،7/320) (، التهذيب6/445) الوسيط (1)
 .(10/94) الروضة

 .(10/94) الروضة (،7/35) التهذيب (،13/217) احلاوي (2)
 (.337السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (3)
 (.10/95) (، الروضة11/149العزيز شرح الوجيز ) (،13/196) احلاوي (4)
 (.10/95الروضة ) (5)
 إعانة (،4/167(، تتمة التدريب )139-11/138) شرح الوجيزالعزيز  (،13/250) احلاوي (6)

 (.1/347(، هناية الزين )4/142الطالبني )
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ألن  ؛ال حاجة إليها :وقد تقدم أن السبكي قال ،كما زادها يف أول الطالق  ،(1)احملرر
 .(2)مذهب الشافعي أن السكران مكلف

 ،(4)والغامدية (3)يف قصة ماعز ثبت الرجم عن رسول هللا قوله: وحد احملصن الرجم 
 ،(6)وعلى ذلك جرى اخللفاء رضي هللا عنهم ،(5)واليهوديني

وورد يف  ،(8)﴾أَبِْسكحمْ  ِمنْ  حتحِْصَنكحمْ ﴿قال تعاىل:  ،(7)يف اللغة املنع :واإلحصان والتحصني
 فَِإَذا﴿وقد قيد كل منهما يف قوله تعاىل:  ،ومبعىن العقل ،ومبعىن البلوغ ،الشرع مبعىن اإلسالم

 َعَلى َما ِنْصفح  نفعليه﴿: ومنه ،ومبعىن احلرية ،(9)﴾ِبَفاِحَشة   أََتنْيَ  فَِإنْ  أحْحِصنَّ 
 ،ومبعىن العفة ،(11)﴾النِ َساءِ  ِمنَ  َواْلمحْحَصَناتح ﴿ومنه:  ،ومبعىن التزويج ،(10)﴾اْلمحْحَصَناتِ 

 َغرْيَ  حمحِْصِننيَ ﴿ومنه:  ،ومبعىن اإلصابة يف النكاح ،(12)﴾اْلمحْحَصَناتِ  يَ ْرمحونَ  لَِّذينَ ا﴿: ومن



 (.227احملرر ص ) (1)
 (.337السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (2)
قومه،  إبسالم كتااب    هللا  رسول له املدنيني، وكتب يف األسلمي، معدود مالك بن ماعز هو: (3)

 .واحدا   حديثا   ماعز بن هللا عبد ابنه عنه روى
 .(2/75) واللغات األمساء هتذيب (،2/195) االستيعاب: انظر

 (.700سبق ذكره وخترجيه. انظر: ص ) (4)
 زنيا. أخرجه وامرأة رجال   يهوديني، الزىن يف رجم  هللا رسول أن عمر رضي هللا عنه، حديث ابن (5)

 (.1699(، كتاب احلدود، ابب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن، حديث رقم )3/1326مسلم )
 (.9/39) املغين (،13/191) (، احلاوي7/251وعليه اإلمجاع. اإلشراف ) (6)
 (.323ص ) التنبه ألفاظ حترير (،13/120) لسان العرب (7)
 (.80سورة األنبياء آية رقم ) (8)
 (.25سورة النساء آية رقم ) (9)
 (.25سورة النساء آية رقم ) (10)
 (.24سورة النساء آية رقم ) (11)
 (.4سورة النور آية رقم ) (12)
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)ال حيل دم ): من قوله  ،ويدل على تعني هذا هنا ما يف الصحيحني ،(1)﴾محَساِفِحنيَ 
ين رسول هللا إال إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس أمسلم يشهد أن ال إله إال هللا و  رجل

يف  ءالوط :على أن املراد ابلثيوبة هناوأمجعوا  ،(2)((ابلنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة
 .(3)النكاح الصحيح

 اإلحصان اجتماعقوله: وهو مكلف حر ولو ذمي غيب حشفة بقبل يف نكاح صحيح 
لكن يؤدابن مبا  ،وال حد عليهما ،واجملنون ليسا مبحصنني ،التكليف فالصيب :ثالث صفات

يف نكاح  ءوالوط، وأم الولد واملبعض مبحصنني ،واملكاتب ،واحلرية فليس الرقيق ،يزجرمها
كما يف   ،سواء وطئ الزوجة يف حالة اإلابحة أم ال ،ويكفي فيه تغييب احلشفة ،صحيح
وال بد من تقييدها ابلذكر األصلي  :قال الزركشي. (4)وعده الشبهة ،واإلحرام ،احليض
.  (6)قاله البغوي يف أول فتاويه ،وال حتليل ،فالزائد واألشل ال حيصل به إحصان ،(5)الكامل

أصاب يف نكاح  ،بل إذا زىن الذمي وهو مكلف حر ،واإلسالم ليس من شرائط اإلحصان
 ،فلو نقض العهد ،(7)((وكاان قد أحصنا ،يهوديني زنيارجم  ألن النيب )) ؛رجم ،صحيح
ولو ارتد حمصن مل يبطل  ،كما صرح به القاضي حسني  ،مث عتق فزان رجم اتفاقا   ،واسرتق
قد يوهم عدم دخول  ،وهو :وقوله. (8)أو بعد إسالمه رجم ،فلو زان يف الردة ،إحصانه



 (.5سورة املائدة آية رقم ) (1)
 (.1676املسلم، حديث رقم ) دم به يباح ما (، كتاب القسامة، ابب3/1302أخرجه مسلم ) (2)
(، العزيز شرح الوجيز 7/314(، التهذيب )6/435(، الوسيط )13/195احلاوي ) (3)

 (.10/86(، الروضة )11/131)
 (،11/138العزيز شرح الوجيز ) (،12/354البيان ) (،7/314(، التهذيب )6/438الوسيط ) (4)

 (.10/90) الروضة
 (.341العبديل ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد  (5)
 (.6/425(، بداية احملتاج )1/271انظر: األشباه والنظائر للسيوطي ) (6)
 (.910سبق خترجيه. انظر: ص ) (7)
السراج  (،428، احملرر ص )(12/354) البيان ،(7/314) التهذيب ،(6/438) الوسيط (8)

 (.340)الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص 



                                                                (912)                                                                       تـــــــــــاب الـــزنـــــــــا  كــــــــ
=================================================

بعد ، الشرتاطه التكليف يف اإلحصانعىن وال م، اجلنس :بل املراد ،وليس كذلك ،األنثى
بل   ،الحتياج الرفع إىل تكلف ؛لكان أوىل ولو ذميا   :ولو قال. (1)اشرتاطه يف مطلق احلد

 ،وعقله يف أنكحتهم حمصن ،وبلوغه ،ألن احلريب إذا أصاب يف حربته ؛كان األوىل حذفها
 ،ط إلقامة احلد عليهشرط إلقامة احلد شر  ،فلو عقدت له ذمة فزان رجم ،وإن مل يكن ذميا  

أ[ الرجل /342إدخال املراة حشفة ] ،غيب حشفة :ويرد على قوله. (2)كونه حمصنا  لال 
وإن مل يكن التغييب  ،وهي انئمة فإنه حيصل اإلحصان للنائم أيضا   ،وإدخاله فيها ،وهو انئم

 .(3)حالة التكليف
 ءوال بوط ،يف النكاح الفاسد ءحيصل اإلحصان ابلوط أي القوله: ال فاسد يف األظهر 

نسب إىل القدمي أنه  :ويف قول. (5)(4)فال حيصل هبما صفة كمال ،ألهنما حرمان ؛الشبهة
 .(7)وبه قطع اجلمهور ،وقول الروضة املشهور ،(6)يف امللك وفاقا   ءوال حيصل ابلوط ،حيصل

 .(8)وهو كذلك ،يقتضي ضعف اخلالف
أي فال جيب الرجم على من وطئ قوله : واألصح اشرتاط التغييب حالة حريته وتكليفه 

ألان شرطنا اإلصابة  ؛أو رقيق مث زان بعد كماله ،أو جمنون ،وهو صيب ،يف نكاح صحيح



 (.339السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (1)
(، مغين 342السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (2)

 (.5/447احملتاج )
 (.10/86) لروضةا (،11/131العزيز شرح الوجيز ) (،7/314) التهذيب (،13/195) احلاوي (3)
 أ[-418] (4)
العزيز شرح الوجيز  (،428(، احملرر ص )7/315التهذيب ) (،6/435) الوسيط. املذهب وهو (5)

 (.4/128) املطالب أسىن (،10/86) الروضة (،11/132)
 (.11/132(، العزيز شرح الوجيز )428احملرر ص ) (،12/355) البيان (6)
 (.10/86الروضة ) (7)
 (.342السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (8)
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ال  :والثاين. (1)فيشرتط حصوهلا من شخص كامل ،وهو النكاح الصحيح ،كمل اجلهاتأب
والتغييب يف حال السكر  ،(3)فكذلك اإلحصان ،التحليل (2)[به]ألنه وطئ حيصل  ؛يشرتط

ألنه أحلقه ابملكلف يف إجياب احلد  ؛وإن كان غري مكلف عند املصنف ،حيصل به التحصني
وليس   ،وأن مقابله قوي ،يقتضي أنه وجه ،األصح :وقوله. (4)صنيحفكذلك يف الت ،عليه

ومقابله ضعيف فلم يف  ،(6)واملختصر ،(5)فاالشرتاط نص الشافعي يف األم ،كذلك
 .(7)ابصطالحه

أو جمنونة  ،أو صبية ،إذا وطئ احلر املكلف أمة قوله: وأن الكامل الزاين يناقض حمصن
وطئ يف نكاح  ،ألنه حر مكلف ؛فاألصح أنه يثبت إحصانه دوهنا ،بنكاح صحيح

ما ال يصري واحد منه :والثاين. (8)وكذلك العكس ،فأشبه ما إذا كاان كاملني ،صحيح
فال حيصن  ،ألنه وطء ال حيصن أحدمها ؛إال أن يكوان كاملني يف حال الوطء ،حمصنا  
وعبارة املصنف  ،قوالن (2)وأصلها (1)واخلالف يف الروضة. (10()9)لوطء الشبهة ؛اآلخر



 (،11/132العزيز شرح الوجيز ) (،12/353) البيان (،7/315) التهذيب. املذهب وهو (1)
 (.4/128) املطالب أسىن (،10/86) الروضة

 سقط من )ب(. (2)
 البيان (،7/315) عكسه. التهذيب وقيل:. العبد دون يعترب الصيب وطء أن: ثلث وجه ويف (3)

(12/353.) 
 (.3/191حترير الفتاوى ) (4)
 (.6/288األم ) (5)
 (.261خمتصر املزين ص ) (6)
 (.3/191حترير الفتاوى ) (7)
 (،11/133العزيز شرح الوجيز ) (،12/354) البيان (،7/315) التهذيب. املذهب هو هذا (8)

 (.10/86) الروضة
 (.11/133العزيز شرح الوجيز ) (،12/354) البيان (،7/315) التهذيب (9)
فال.  جنون أو بصغر كان  وإن حمصنا ، الكامل صار ابلرق الناقص نقص كان  والقول الثالث: إن (10)

 (.345السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
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والوجه لتصحيح كالمه كما قاله  ،وليس مبراد ،أن الكامل الزاين يناقض يصري حمصنا   ،مومهة
وقد ، (4)(3)حكاه يف التوشيح ،على سبيل التجوز ،ابلكامل السبكي أن جيعل تناقض معلقا  

ال بىن  ،لكن إمنا يقال بىن على أهله ،واستحسنه البلقيين ،أن عبارته الباين بدل الزاين :قيل
 .(6)عن اجلوهري (5)حكاه الزركشي ،هبم

وأما  ،أما اجللد فلآلية ،كان أو امرأة  أي رجال  قوله: والبكر احلر مائة جلدة وتغريب عام 
وال  ،(7)احلديث رواه مسلم (،)البكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام(): فلقوله  ؛الرتغيب

لكن األوىل أن يكون التغريب بعد  ،فيقدم ما شاء منهما ،ترتيب بني اجللد والتغريب
ألن  ؛بل البد من تغريب احلاكم ،أن يغربه بنفسه ال يكفي ،تغريب :وأفهم قوله. (8)اجللد

وال يكفي جلد نفسه ، (11)واملاوردي االعتداد به ،(10)وعن ابن كج ،(9)املقصود تنكيله
مث جن مل جيلد يف حال  ،نعم لو أقر ابلزان ،(1)غري احملصن :واملراد ابلبكر ،(12)ابالتفاق



 (.10/86الروضة ) (1)
 (.11/133العزيز شرح الوجيز ) (2)
 الدين اتج علي بن التصحيح. لإلمام: عبد الوهاب التوشيح، وترجيح هو كتاب الرتشيح (3)

 السبكي، وهو خمطوط نفيس، ومل أحصل عليه.
 (.3/192حترير الفتاوى ) (4)
 (.346السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)
 .(6/2286) الصحاح (6)
 (.1690(، كتاب احلدود، ابب حد الزىن، حديث رقم )3/1316صحيح مسلم ) (7)
 عليه درج ما خالف أنه:أحدمها: وجهني ورجحه الرافعي والنووي، وقال األذرعي فيه إشكال من (8)

العزيز  .غريه أو مبوت إما والتضييع للفوات احلد تعريض فيه أن: والثاين. توقيف والباب السلف
 (.5/448(، مغين احملتاج )10/90) الروضة (،11/138شرح الوجيز )

 (.4/130) املطالب أسىن (،10/89) الروضة (،11/138العزيز شرح الوجيز ). الصحيح وهو (9)
 (.10/89الروضة ) (10)
 (.13/205احلاوي ) (11)
 (.349السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (12)
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وقال اإلمام  .(2)قاله يف الردة من الروضة ،مث جن ،ت بينة بزانهخبالف ما لو قام ،جنونه
 .(3)وكذا ال يغرب إال يف حال اإلفاقة ،ولو ثبت ابلبينة ،ال جيلد :البلقيين

 وما والوطن، األهل عن ابلبعد إحياشه املقصودألن  فوقها؛ فما قصر مسافة إىل: قوله
 :وقوله. (5)اخلرب إلطالق القصر؛ مسافة دون ما إىل جيوز: وقيل. (4)احلضر حكم يف، دوهنا
، اجلمهور هبا  قطعالقصر،  مسافة على التغريب يف والزايدة، (6)احملرر على زايدة فوقها فما

 موضع هناك كان  إذا جيوز ال :املتويل وقال، (7)عنهم هللا رضياخللفاء األربعة  وفعلها
 .(8)صاحل

 ،ألنه أليق ابلزجر ؛غريها يف األصحقوله: وإذا عني اإلمام جهة فليس له طلب 
وكان ينبغي  .(10)وهو حاصل ،واإلحياش ،ألن املقصود اإلبعاد ؛جياب :والثاين .(9)عنيفوالت

 ،لكن اإلمام ابخلرية يف إجابته إليه ،فإن له طلب غريها قطعا   ،أن يقول مل يعدل إىل غريها



 .(10/87) الروضة (،11/134العزيز شرح الوجيز ) (،6/437) الوسيط (1)
 (.10/71الروضة ) (2)
 (.4/168حترير الفتاوى ) (3)
 (.10/88) الروضة (،12/388) البيان (،7/327) التهذيب. املذهب وهو (4)
 (.12/388) (، البيان13/204) احلاوي. هريرة أيب ابن عن وروى (5)
 (.228احملرر ص ) (6)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق 9/118(، النجم الوهاج )10/88الروضة ) (7)

 (.349الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.348مد العبديل ص )السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حم (8)
(، 10/88) الروضة (،11/137العزيز شرح الوجيز ) (،7/327التهذيب ): وهو الصحيح.  (9)

 (.4/168تتمة التدريب )
 (.6/427(، بداية احملتاج )9/119(، النجم الوهاج )11/137العزيز شرح الوجيز ) (10)
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 .(2)وإذا غرب إىل بلد فاألصح يف الروضة ال مينع من االنتقال إىل بلد آخر ،(1)قاله البلقيين
عن  وإبعادا   ،أي إذا كان له وطن تنكيال   قوله: ويغرب غريب من بلد الزان إىل غري بلده

 .(3)وال إىل بلد بينه وبني بلده دون مسافة القصر ،وال يغرب إىل بلده ،موضع الفاحشة
ومقابل  :قال الزركشي. (4)معاملة له بنقيض قصده منع يف األصحقوله: فإن عاد إىل بلده 

ن هاجر حريب إىل دار أل ؛أما إذا مل يكن له وطن ،(6) ال وجه (5)ما صححه احتمال للغزايل
وقال ، (7)قاله املتويل ،مث يغربه ،فيتوقف اإلمام حىت يتوطن بلدا   ،ومل يتوطن بلدا   ،اإلسالم

 ،فإنه يغربه من غري أن يتوقف ،يغربه من بلد الزان كمسافر زىن يف طريقه :اإلمام البلقيين
ولو زان مسافر يف طريقه غرب إىل غري  ،(8)أو يقيم يف موضع انتهى ،حىت يرجع إىل بلده

بل  ،ال حيجر على اإلمام يف ذلك :وقال اإلمام البلقيين. (9)كذا يف الروضة وأصلها  ،مقصده
 ،للحج وال سيما إذا كان مسافرا   ،م مينع من ذلكيف جهة مقصده (10)[تغريبه]إذا رأى 
 .(11)والتصرف يف السفر مينة ويسرة ،ويكفي يف التنكيل أن مينع من العود ،وللجهاد



 (.3/192حترير الفتاوى ) (1)
 (.10/88) الروضة (2)
 املطالب ( أسىن10/89) الروضة (،11/137(، العزيز شرح الوجيز )7/327) التهذيب (3)

(4/129.) 
 (.4/129) املطالب ( أسىن10/89) الروضة (،11/137العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.6/438) الوسيط (5)
 (.351السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
 (.10/89نقله عنه النووي يف الروضة ) (7)
 (.3/193انظر: حترير الفتاوى ) (8)
 (.10/89(، الروضة )11/137العزيز شرح الوجيز ) (9)
 يف )ب(: أن يغربه. (10)
 (.3/193انظر: حترير الفتاوى ) (11)
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ال تسافر امرأة إال ومعها ذو حمرم ): )لقوله  قوله: وال تغرب امرأة وحدها يف األصح
 ،(3)وخص اإلمام ,(2)فأشبه اهلجرة ،ر واجبألنه سف ؛جيوز :والثاين .(1)(منها أو زجها(

وقال . (5)وأشار إىل القطع ابملنع يف املخوف ،الوجهني مبا إذا كان الطريق آمنا   (4)والغزايل
وأن النهي عن سفرها  ،يف موضعني على تغريبها وحدها (6)منص يف األ :اإلمام البلقيين

 .(7)واملراد عند األمن ،ومل أقف على نصف خمالفة ،وحدها إمنا هو فيما ال يلزمها
ألهنا من  ؛وهي من ماهلا يف األصح ،أي إذا مل يتطوع قوله: بل مع زوج أو حمرم ولو أبجرة

ويف النسوة الثقات عند أمن  ،(8)فإن مل جيد ففي بيت املال ،مؤن السفر الواجب عليها
على ما  ،والصواب اجلزم ابالكتفاء هبن :قال اإلمام البلقيين. (9)الطريق وجهان بال ترجيح

 (11)ويف الروضة ،(10)واحلج على الرتاخي ،لكونه على الفور ؛بل أوىل ،جزموا به يف احلج



 (.1086الصالة، حديث رقم ) يقصر كم  يف ابب الصالة، كتاب(2/43)أخرجه البخاري  (1)
 ب[-418] (2)
 (.17/181هناية املطلب ) (3)
 .(6/437) الوسيط (4)
(، حترير 353السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)

 (.3/193الفتاوى )
 (.6/134األم ) (6)
 (.3/193حترير الفتاوى ) (7)
اج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق (، السر 10/87(، الروضة )11/136العزيز شرح الوجيز ) (8)

 (.354الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
(، 11/136بل صحح الرافعي إحلاقهن ابحملرم، وأطلق النووي اخلالف. العزيز شرح الوجيز ) (9)

 (. 10/87الروضة )
 (.3/193حترير الفتاوى ) (10)
 (.10/87الروضة ) (11)
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على أهنا ال خترج  هو املعتمد تفريعا   :قال .ورمبا اكتفى بعضهم بواحدة ثقة ،(1)صلهاأو 
 .(2)وحدها

 .(3)فيؤخر التغريب حىت يتيسر ،أي كما يف احلج قوله: فإن امتنع أبجرة مل جيرب يف األصح
وخص ابن الرفعة اخلالف مبا إذا مل يكن  ،(4)يف إقامة الواجب ،جترب للحاجة إليه :والثاين

 .(5)فإن كان مل جيرب قطعا   ،يعين من نسوة ثقات ،هناك من يقوم مقامه
 ِمنَ  اْلمحْحَصَناتِ  َعَلى َما ِنْصفح  فَ َعَلْيِهنَّ ﴿ :ب[/342لقوله تعاىل ] قوله: والعبد مخسون

وكذا من بعضه حر  ،وأم الولد ،واملكاتب ،واملدبر ،سواء فيه القن ،أي اجللد (6)﴾اْلَعَذابِ 
يد اإلمام البلقيين قو ، لشموله األمة ؛وهو أحسن ،(8)ابلرقيق :وعرب احملرر ،(7)على األصح

إذ ال جزية  ،لعدم التزام األحكام ؛ألن حكمه كاملعاهد ؛سالمابإلوجوب احلد على الرقيق 
واملراد الرق وقت  ،يقتضيه (9)ونص األم :قال .فكذلك الرقيق الكافر ،واملعاهد ال حيل ،عليه
 .(10)ال وقت احلد ،الزان



 (.11/136العزيز شرح الوجيز ) (1)
 (.3/193حترير الفتاوى ) (2)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: 12/389) البيان (،6/438) الوسيط (3)

 (.354ماجد حممد العبديل ص )
 البيان .األنصاري وزكراي النووي، عند واألصح الرافعي، عند األظهر وهو العمراين، صححه (4)

 (.1/158) الوهاب فتح (،10/88) الروضة (،11/136العزيز شرح الوجيز ) (،12/389)
 (.354السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)
 (.25سورة النساء آية رقم ) (6)
العزيز  (،7/317) التهذيب (،13/206) ابلقسط. والصحيح األول. احلاوي املبعض جيلد: وقيل (7)

 (.10/87الروضة ) (،11/134)شرح الوجيز 
 (.428احملرر ص ) (8)
 (.6/155األم ) (9)
 (.3/194حترير الفتاوى ) (10)
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ألمر  ؛ألهنا مقدرة ابلشرع ؛سنة :ويف قول .(2)(1)لظاهر اآلية قوله: ويغرب نصف سنة
ألن النيب  ؛ال يغرب :يف قولو  .(3)واإليالء ،والعبد كمدة العنة ،فاستوى فيها احلر ،يتعلق
 ن حكم األمة أب (5)صرح يف األم :قال الزركشي ،(4)مل يذكر التغريب يف األمة إذا زنت

 .(6)األشبه نعم ،وهل يعترب فيها ما يعترب يف احلرة من خروج احملرم ،حكم العبد يف التغريب
يت و ﴿لقوله تعاىل:  ؛مرةقوله: ويثبت ببينة أو إقرار   ِنَساِئكحمْ  ِمنْ  اْلَفاِحَشةَ  أَيِْتنيَ  الالَّ

)واغد اي أنيس على امرأة هذا فإن ): ولقوله  ،(7)﴾ِمْنكحمْ  أَْربَ َعة   َعَلْيِهنَّ  فَاْسَتْشِهدحوا
ثبت يف  ،(9)حال من اإلقرار ،مره :وقوله، علق الرجم مبطلق االعرتاف ،(8)(اعرتفت فارمجها(

 ويثبت أيضا  . وهو أوىل من أحل من اعترب تكرار اإلقرار أربعا  ، (10)للمحرر تبعا   بعض النسخ
فيقولون رأيناه  ،ويشرتط يف البينة التفصيل قطعا   ،(11)إن مل يالعن ،بلعان الزوج يف حق املرأة

وال يشرتط الزمان  ،أو قدرها يف فرج فالنة على سبيل الزان ،أو حشفته ،أدخل ذكره



 (.25. سورة النساء آية رقم )﴾اْلَعَذابِ  ِمنَ  اْلمحْحَصَناتِ  َعَلى َما ِنْصفح  فَ َعَلْيِهنَّ ﴿قوله تعاىل:  (1)
 (.7/319) التهذيب(، 13/206) احلد، وهو املذهب. احلاوي فأشبه يتبعض وألنه (2)
 الروضة (،11/134العزيز شرح الوجيز )  (،7/319) التهذيب (،13/206) احلاوي (3)

(10/87.) 
 (.9/122(، النجم الوهاج )12/356) البيان (،7/317) التهذيب (4)
 (.6/155األم ) (5)
 (.358السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (6)
 (.15سورة النساء آية رقم ) (7)
، ورواه (2314(، كتاب احلدود، ابب الوكالة يف احلدود، حديث رقم )3/102أخرجه البخاري ) (8)

 ( رواه أبو هريرة رضي هللا عنه.1697( حديث رقم )3/1324مسلم )
 (.358السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (9)
 (.429احملرر ص ) (10)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل 8/331) الروضة (11)

 (.4/152الطالبني ) (، إعانة362ص )
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واألصح أنه . (2)وإن يعرض له بعض الشهود وجب وإال فال ،ويف احلاوي، (1)واملكان
 .(4)(3)[فيه]وال الشفاعة  ،ذا ثبت احلد مل جيز العفو عنهإو  ،يشرتط يف اإلقرار ابلزان التفسري

ولو مل  :قال املصنف ،(5)و ولدت وأنكرت الزان فال حدأ ،خلية حبل ابمرأةلو وجد : فرع
فال حد جلواز أن تكون من وطئ شبهة أو إكراه واحلد يدرأ  ،تنكر ومل تعرتف بل سكتت

 .(6)ابلشبهة
 ،(7)(لعلك ملست( ،)لعلك قبلت)ملاعز:  يعين احلد لقوله  قوله: فلو أقر مث رجع سقط

له  ويف استحباب الرجوع. (8)وهذا كالتعريض ابلرجوع فلو مل يسقط به احلد ملا كان له معىن
ومشل إطالق الكتاب الرجوع بعد  ،(9)لقصة ماعز ؛رجح املصنف أنه يستحب :وجهان

أو  ،كذبت أو رجعت عما أقررت به  :والرجوع أن يقول ،فإنه يرتك الباقي ،إقامة بعض احلد
ولو أقر ابلزان مث شهد عليه أربعة ابلزان مث . فظننته زان ،ملست أو ،أو كنت فاخدة ،ما زنيت



(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، 10/147) الروضة (،13/227) احلاوي (،7/44) األم (1)
 (.361حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )

 .(17/240) احلاوي (2)
 سقط من )ب(. (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل 13/211) احلاوي (4)

 .(361ص )
 (.11/141العزيز شرح الوجيز ) (،12/359البيان ) (،13/227) احلاوي (5)
 (.10/91الروضة ) (6)
 (.700سبق خترجيه ص ) (7)
العزيز شرح الوجيز  (،7/335) التهذيب (،6/447) الوسيط (،13/210) احلاوي (8)

 (.10/95) الروضة (،11/151)
 (.10/96الروضة ) (9)
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إذ ال أثر  ،ال :بو إسحاقأو . (1)نعم :قال ابن القطان: ار ففي حده وجهانرجع عن اإلقر 
 .(2)للبينة مع اإلقرار وقد بطل اإلقرار

وهو  ،(3)ي ال يسقط احلد يف األصحأ دوين أو هرب فال يف األصححت ال :قوله: ولو قال
وال يتبع  ،ولكن خيلى يف احلال ،ومل يصرح ابلرجوع ،ألنه قد صرح ابإلقرار ؛ظاهر النص

وتعبريه  .(4)وإال أقيم عليه احلد ،فإن صرح ابلرجوع ((،فهال تركتموه))يف ماعز  لقوله 
وحمله يف هرب مشعر  ،وليس كذلك بل مقابله ضعيف جدا   ،ابألصح يقتضي قوة اخلالف

مل يسقط احلد  ،فلو هرب على وجه ال يشعر به ،كهربه عند إقامة احلد عليه  ،ابلرجوع
 ،وال خالف يف عدم السقوط ابهلرب واالمتناع ،ولو اتبع اهلارب فرجم فال ضمان .(5)قطعا  

بعد حكم  :أو قال ،ما أقررت :فقال .ولو شهدوا على إقراره ابلزان. (6)إذا ثبت ابلبينة
 ،(8)ولو اتب من ثبت زانه. (7)فالصحيح أنه ال يلتفت إىل قوله ،احلاكم إبقراره ما أقررت

أما  ،فيمن اتب قبل الرفع إىل القاضي ،مث قيل القوالن ،فاألظهر أنه ال يسقط عنه احلد
 .(9)مها يف احلالني :وقيل ،بعده فال يسقط قطعا  



(، النجم 363السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (1)
 (.9/124الوهاج )

 (.9/124(، النجم الوهاج )11/153العزيز شرح الوجيز ) (2)
 (،7/336) التهذيب (،6/447) الوسيط .البغوي به وجزم الغزايل، عند األقيس الصحيح، وهو (3)

 (.4/132املطالب ) أسىن (،10/96الروضة )
 (.11/152العزيز شرح الوجيز ) (،6/447) ابلرجوع. الوسيط إلشعاره يسقط؛: والثاين (4)
 (.3/194حترير الفتاوى ) (5)
 (.10/96(، الروضة )11/153العزيز شرح الوجيز ) (6)
الوجيز  احلال. العزيز شرح يف معرتف غري ألنه؛  يقبل: الطيب أيب والقاضي إسحاق أيب وعن (7)

 (.10/96(، الروضة )11/152)
 أ[-419] (8)
 (.10/97(، الروضة )11/153واألول هو الصحيح، وهو اجلديد.  العزيز شرح الوجيز ) (9)
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أما عدم الوجوب قوله: ولو شهد أربعة بزانها وأربع أهنا عذراء مل حتد هي وال قاذفها 
واحتمال أنه  ،وأما عدمه على القاذف فلقيام الشهادة على الزان ،عليها فلشبهة بقاء العذرة

وكذا ال جيب حد القذف على  ،االفتضاضمث عادت لعدم املبالغة يف و  زالت العذرة
حبيث ميكن تغييب احلشفة مع  ،حمله فيما إذا مل تكن عذراء :قال اإلمام البلقيين. (1)الشهود

 ،وال يتوقف ذلك على أربع نسوة :قال .ت الزانلثبو  ؛فإن كانت كذلك حدت ،بقاء البكارة
 .(2)فلو شهد به رجالن كان كذلك

أي الزان فال جيب احلد  لزانها والباقون غريها مل يثبت (3)[زاوية]قوله: ولو عني شاهد 
 ،زان ابلغداة :فأشبه ما إذا قال بعضهم ،ألهنم مل يتفقوا على زنية واحدة ؛على املشهود عليه

يت إن شاء هللا أي ،ويف وجوب حد القذف على الشهود خالف ،(4)زان ابلعشي :وبعضهم
 لو كان بضمري التثنية كان أقرب. ،بضمري التأنيث ،لزانها :وقوله .تعاىل

وال  ،ألنه مل يقم حد يف عهد رسول هللا  ؛قوله: ويستوفيه اإلمام وانئبه من حر ومبعض
 .(5)أو االستيفاء ،واملراد احلرية عند الزان ،إال إبذهنم ،يف عهد اخللفاء رضي هللا عنهم

ألن  ؛وال جيب ،إذا ثبت ابلبينة ،أي شهود الزان قوله: ويستحب حضور اإلمام وشهوده
 َعَذاهَبحَما َوْلَيْشَهدْ ﴿لقوله تعاىل :  ؛واالستحباب ،مل حيضر رجم ماعز والغامدية النيب 
 .(7)وأقلهم أربعة (6)﴾اْلمحْؤِمِننيَ  ِمنَ  طَائَِفة  



العزيز شرح الوجيز  (،7/340) التهذيب (،6/448) الوسيط (،13/339) احلاوي (1)
(11/155.) 

 (.3/194حترير الفتاوى ) (2)
 يف نسخة أ )رواية( وما أثبته من نسخة ب وهو الصواب.  (3)
العزيز شرح  (،429(، احملرر ص )7/339) التهذيب (،6/448) الوسيط (،13/239) احلاوي (4)

 (.10/98) الروضة (،11/155الوجيز )
 (.12/376) البيان (،7/326) التهذيب (،6/452) الوسيط (،13/247) احلاوي (5)
 (.2سورة النور آية رقم ) (6)
 (.10/99) الروضة (،11/156(، العزيز شرح الوجيز )7/326) التهذيب (،13/202) احلاوي (7)
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وصحح املصنف أن  ،أي من بدر منهما وقع املوقع قوله: وحيد الرقيق سيده أو اإلمام
سواء العبد  ،وال حيتاج إىل إذن اإلمام فيه ،ليكون أسرت ؛ن يقيمه بنفسهأاألوىل للسيد 

بل  ،بسفهللمحجور إقامته ولو كان  سولي ،(1)بقدر احلد وكيفيته ويشرتط كونه عاملا   ،واألمة
واملراد سيده عند إقامة . (2)وهو األصح ،بناء على أنه إصالح وقائما   ،ولو وصيا   ،للويل
 .(3)أقام املشرتي احلد عليه بطريقة ،مث ابعه ،فلو زان ،احلد

 ؛السيد :والثاين. (4)لعموم واليته ؛فاألصح اإلمامأي السيد واإلمام  قوله : فإن تنازعا
 ،(5)فاإلمام أو قطعا   ،وإن كان قتال   ،فالسيد إن كان جلدا   :والثالث، لغرض إصالح ملكه

ويوزع السياط  ،والعبد املشرتك يقيم احلد عليه مالكه .(6)وكلها احتماالت إلمام احلرمني
 .(7)فوضوا املنكسر إىل أحدهم ،فإن حصل كسر ،على قدر امللك

ويف  ،(8)ألنه بعض احلد ؛يعين األصح أن السيد يغرب العبد قوله: وأن السيد يغربه
 :والثاين. (10)والنسائي ،(9)رواه ابو داود ((أقيموا احلدود على ما ملكت أميانكم)) :احلديث



 (.10/102الروضة ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل 13/246) احلاوي (2)

 (.4/134) املطالب أسىن (،371ص )
 (.3/195حترير الفتاوى ) (3)
(، بداية احملتاج 9/127(، النجم الوهاج )10/103(، الروضة )11/163العزيز شرح الوجيز ) (4)

(6/431.) 
 املصادر السابقة. (5)
 (.212-17/211هناية املطلب ) (6)
 (.9/127النجم الوهاج ) (7)
 (.12/379) البيان (،7/328) التهذيب .املذهب وهو (8)
 (.4473(، كتاب احلدود، ابب إقامة احلدود على املرضى، رقم )4/161سنن أيب داود ) (9)
 (.7/259(. وقال األلباين: حديث ضعيف. إرواء الغليل )6/450سنن النسائي ) (10)
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ومؤنة  .يغربه من جلده :وقيل. (1)ومل يذكر التغريب ،(()فليجلدها): لقوله  ؛املنع
ونفقته يف زمن التغريب على  ،فإن فقد فعلى السيد ،أ[ تغريبه يف بيت املال/343]

 واملعلق عتقه كالقن. ،وأم الولد ،واملدبر ،(3)حكاه الزركشي ،يف بيت املال :وقيل .(2)السيد
فيقيمه  ،خلروجه عن قبضة السيد ؛أي يف إقامة احلد عليه قوله: وأن املكاتب كحر

وعطفه على األصح  ،(5)حلديث املكاتبة عندما بقي عليه درهم ؛كالقن  :والثاين. (4)اإلمام
 .(6)خيالف تعبريه يف الروضة ابلصحيح

وكذا  ،يعين أن األصح أن هلم ذلك قوله: وأن الفاسق والكافر واملكاتب حيدون عبيدهم
 ،بناء على أن سبيله سبيل اإلصالح ،هلا إقامة احلد على األصح ،إذا كان املالك امرأة



(، السراج الوهاج 11/163(، العزيز شرح الوجيز )12/379) البيان (،7/328) التهذيب (1)
 (.394الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) للزركشي، كتاب الزان، حتقيق

 (، 9/128النجم الوهاج ) (2)
 (.374السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (3)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق 8/71وهو املذهب، واملنصوص يف األم. األم ) (4)

 (.374الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
درهم((.  كتابته  من عليه بقي ما قن ))املكاتب جده:  عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث (5)

 يف احلافظ (. قال3926)املكاتب، رقم  يف كتاب العتق، ابب  (4/20)داود  أخرجه أبو
  من عليه بقي ما قن املكاتب جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو ))حديث :(4/517) التلخيص

 من آخر وجه من حبان النسائي،وابن طرق،رواه من واحلاكم والنسائي داود أبو درهم كتابته
 على مكاتبا كان  ومن:"ولفظه طويل حديث يف العاص بن عمرو بن هللا عبد عن عطاء حديث

 بن وقال.خطأ عندي وهو منكر حديث هذا :النسائي قال" عبد فهو أوقية إال فقضاها درهم مائة
 عمرو حديث يف الشافعي وقال .عمرو بن هللا عبد من يسمع ومل اخلراساين هو هذا عطاء :حزم
 يثبته العلم أهل من رضيت من أر ومل شعيب بن عمرو إال هذا روى أحدا   أعلم ال :شعيب بن

 املفتني((. فتيا هذا وعلى
 (.10/103الروضة ) (6)
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. (2)فيقيمه اإلمام ،فمنعوا منها كوالية النكاح ،ألهنا والية ؛املنع :والثاين. (1)اخلرب وإلطالق
فإنه ال حيده  ،كمستولدته وحنوها،ا إذا كان الزاين من رقيقه مسلما  ويستثين من الكافر م

أن املكاتب ال  (5)ويف املهمات عن نص األم. (4)وأصلها (3)حبال كما جزم به يف الروضة
وإذا منع الشافعي العبد فالكافر  ،ألن احلد ال يكون إىل غري حر ؛يقيم احلد على عبده

 .(7)أن املبعض اليقيم احلد على عبده ومقتضاه :قال .البلقيين ونقله أيضا   ،(6)أوىل
للسيد تعزير اململوك  :األوىل ،لتانأمها مسن السيد يعزر ويسمع البينة ابلعقوبة أو  :وقوله

فيفتقر  ،ألن التعزير غري مضبوط ؛ال :وقيل. (8)دبه حلق نفسهؤ كما ي  ،يف حقوق هللا تعاىل
وقتله يف الردة على  ،واحملاربة ،وله قطعه يف السرقة ،وله جلده يف القذف. (9)إىل اجتهاد

، والقتل قصاصا   ،ومجاعة اخلالف يف القطع ،وأجرى ابن الصباغ ،(10)األصح املنصوص
وليس   ،وتعبريه ابألصح يقتضي قوة مقابله ،(11)والقطع لإلمام ،وصحح البغوي أن القتل

مبا  ،مساع البينة على رقيقه (2):الثانية. (1)(12)ففي أصل الروضة أنه ضعيف ،كذلك



 (.4/134) املطالب أسىن (،10/104) الروضة (،11/165العزيز شرح الوجيز ) (1)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد 11/165العزيز شرح الوجيز ) (2)

 (.376حممد العبديل ص )
 (.10/104) الروضة (3)
 (.11/165العزيز شرح الوجيز ) (4)
 (.8/75األم ) (5)
 (.8/324املهمات ) (6)
 الروضة (،11/164العزيز شرح الوجيز ) (،6/452) الوسيط .املذهب من الصحيح وهو (7)

(10/103.) 
 (.10/103) الروضة (،11/164العزيز شرح الوجيز ) (8)
 (.6/433(، بداية احملتاج )9/128النجم الوهاج ) (9)
 (.11/165العزيز شرح الوجيز ) (10)
 (.7/329التهذيب ) (11)
 (.10/103الروضة ) (12)
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ويبحث عن الشهود  ،فملك مساع البينة ،ألنه ميلك إقامة احلد ؛على األصح العقوبةيوجب 
فلو رآه يزين فاألصح أنه يقيم احلد  ،فإذا ثبت عنده جلده كاحلاكم ،بصفاهتم إن كان عاملا  

 .(4)وإن كان األصح أن القاضي ال يقضي بعلمه يف احلدود ،(3)عليه
وال يطول تعذيبه  ،أي وال يرمي بصخرة تدفف وحجارة معتدلة (5)قوله: والرجم مبدر
  ،والثقيل على حسب ما يتق ،يرمى ابخلفيف :وقال اإلمام البلقيين .(6)ابحلصيات اخلفيفة

واالستمرار على الرمي  ،ولعل اإلمام أراد البداءة ابلصخرة الكبرية ،كما يشهد به األحاديث
وال  ،وال يربط ،وغريه ويتوقي الوجه فقط ،وكل بدنه حمل للرجم املقتل. (7)ابحلصيات اخلفيفة

فلو قتل  ،والتنكيل ابلرجم ،ألن املقصود التمثيل به ؛يقتل ابلسيفوال  ،ليبقى بيده ؛يقيد
 .(8)ابلسيف وقع املوقع

واألصح استحبابه للمرأة  .(9)و ابإلقرارأ ،أي سواء ثبت زانه ابلبينة قوله: وال حيفر للرجل
لتمكنها اهلرب إن  ؛وإن ثبت اإلقرار مل يستحب ،أي لئال تنكشفأن ثبت ببينة 



 ب[-419] (1)
 بعده يف )ب(: للسيد. (2)
 (،11/166العزيز شرح الوجيز ) (،12/379) البيان (،7/329) وهو املذهب. التهذيب (3)

 (.4/134) املطالب أسىن (،10/104) الروضة
 (.3/196حترير الفتاوى ) (4)
 التنبيه ألفاظ حترير (،609ص ) احمليط (، القاموس5/162) اليابس. لسان العرب الطني: املدر (5)

 (.233ص )
 (.190-17/189به صرح اإلمام. هناية املطلب ) (6)
 (.3/197حترير الفتاوى ) (7)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل 6/150) الوسيط (8)

 (.380) ص
 (.10/99) الروضة (،11/157العزيز شرح الوجيز ) (،12/391البيان ) (9)
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وصحح  ،بل هو إىل خرية اإلمام ،ال يستحب :والثالث .حيفر هلا مطلقا   :والثاين. (1)رجعت
 .(2)إىل أن اإلمام يتخري فيه :وقال يف الرجل .ة الثاينأيف املر  اإلمام البلقيين

ألن نفسه  ؛يعين أن الرجم ال يؤخر هلذه األمور قوله: وال يؤخر ملرض وحر وبرد مفرطني
فيعني ذلك على  ،ألنه رمبا رجع يف أثناء الرمي ؛يؤخر إن ثبت إبقرار :وقيل .(3)مستوفاة

مل أقف  :وقال اإلمام البلقيين، ويف البينة أنه منصوص ،يقتضي أنه وجه بقيلوتعبريه . (4)قتله
كما تعرضوا له يف   ،وهذا التأخري مستحب ،وما أظنه يصح عن الشافعي ،عليه يف األم

حمل  :وقال .فاملسألة ذات قولني إن صح نص األم ،ملختصراوعدم التأخري منصوص  ،اجللد
 ،وال خالف يف رمجه يف املرض الذي ال يرجى زواله، اخلالف يف املرض الذي يرجى برؤه

فإن وجد أحدمها رجم  ،ومل يتحتم قتله يف احملاربة ،ما إذا مل يرتد بعد ذلك وحمله أيضا  
واحلد يف هذه  ،ألن املقصود الردع دون القتل ؛أي حىت يربأ ويؤخر اجللد ملرض .(5)قطعا  

ال يقام عليه حد آخر حىت  ،وكذلك احملدود واملقطوع يف حد وغريه ،احلالة معني على القتل
 .(6)يربأ



 مسلم، شرح ويف الروضة يف النووي الرافعي، وصححه عند األشبه وهو املذهب، من األصح هذا (1)
 (،الروضة11/157العزيز شرح الوجيز ) (،12/391البيان ). حامد أيب الشيخ إىل وينسب

 (.4/133) املطالب أسىن  (،11/197) مسلم (، شرح10/99)
 (.4/171تتمة التدريب ) (2)
(، الروضة 12/391) البيان (،7/331) (، التهذيب6/450) وهو املذهب. الوسيط (3)

(10/99.) 
 (.11/157(، العزيز شرح الوجيز )12/390) البيان (،13/215) احلاوي (4)
 (.3/199انظر: حترير الفتاوى ) (5)
 (،6/450الوسيط ) (،13/213) حيتمله. احلاوي مبا يضرب بل يؤخر ال: وهو املذهب، وقيل (6)

 (.12/385) البيان (،7/331التهذيب )
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أو كان ضعيف اخللقة ال حيتمل السياط  ،(1)أي كالسل والزمانة قوله: فإن مل يرج برؤه
عليه غصن فإن كان مخسون  (2)الثكبع ال بسوط بلأي وال يؤخر إذ ألعانة ينتظر جلد 

أي ال بد من ضرب به مرتني وميسه األغصان أو تنكيس بعضها على بعض ليناله األمل 
 ،وأطراف الثياب .بل يقوم مقامه الضرب ابلنعال ،وال يتعني العتكال ،مسمى الضرب

 .(3)حكاه ابن الصباغ والروايين وغريمها
ألن احلدود  ؛مل يعد عليه احلد ،(4)أي إذا برأ بعد أن ضرب ابلشماريخ قوله: فإن برأ أجزاه

 .(5)ءأ قبله أقيم عليه حد األصحاوإن بر  ،مبنية على الدرأ
بل يؤخر إىل  ،بتعاون اجللد واهلواء ،أي خشية اهلالك قوله: وال جلد يف حر وبرد مفرطني

 .(6)وحد القذف ،خبالف القصاص ،وكذا القطع يف السرقة ،اعتدال الوقت
قوله: واذا جلد اإلمام يف مرض أو حر أو برد فال ضمان على النص فيقتضي أن 

 ،(7)ا قاله اإلماممك  ،يعين إذا مل جيب الضمان فالتأخري مستحب قطعا   التأخري مستحب
جيوز  :والثاين، لرتكه الواجب ؛وضمناه ،أحدمها أن التأخري واجب ،ن أوجبنا فوجهانإو 



الزاهر  .اليدين واإلقعاد،وشلل كالعمى:الكسب عن فيمنعه اإلنسان يزمن مالزم داء كل:الزََّمانة (1)
 .(134) املصباح (،394) ص

 وأحثكال. العني بضم عثكول،: فيه ويقال. املثلثة الثاء وإسكان وفتحها، العني بكسر: العثكال (2)
 يطلق وال الكرم، يف العنقود مبنزلة الرطب فيه يكون الذي وهو. وكسره اهلمزة ضم مع مهزة إببداهلا

 غريب يف (، النهاية2/419) عرجون. احملكم فهو يبس فإذا رطبا، مادام النخل مشراخ على إال
(، 325ص ) التنبيه ألفاظ حترير (،11/425) لسان العرب (،2/500اجلزري ) البن األثر

 .(387السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
 (.3/200(، حترير الفتاوى )10/100الروضة ) (3)
، وسبق تفسريه. الصحاح ) (4)  (.1/425هو: الِعْثكالح
 (.10/100(، الروضة )11/159العزيز شرح الوجيز )(، 7/332) التهذيب (5)
 (.11/160(، العزيز شرح الوجيز )7/332) التهذيب (،6/451) الوسيط (،13/14) احلاوي (6)
 (.17/195هناية املطلب ) (7)
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املذهب وجوب  :وقال املصنف .(1)كما يف التعزير  ،ولكن بشرط سالمة العاقبة ،التعجيل
وهو خمالف لنص  :قال اإلمام البلقيين. (2)أي سواء أوجبنا الضمان أم ال ،التأخري مطلقا  

أو الربد ال يهلك  ،أو احلر ،مث صوب أن االستحباب فيما إذا كان اجللد يف املرض ،األم
خرج ابإلمام ما لو استوفاه . (3)أو كثريا   ،والوجوب فيما إذا هلك غالبا   ا ،وال كثري  غالبا  

 .(5)حكاه الزركشي ،(4)نبه عليه صاحب التنويه ،فإنه ال يضمن عبده بال خالف ،السيد
 ،وينقطع دم النفاس أيضا   ،حىت تضع وتربأ من أمل الوالدة ،ة يف حال احلبلألد املر جتال  فرع:

ويوجد له   ،واألصح التأخري حىت تفطمه ،فإن وجب الرجم وهي حامل مل ترجم حىت تضع
 .وهللا أعلم .(6)كافله




 (.9/133(، النجم الوهاج )10/102(، الروضة )7/333) التهذيب (،6/451) الوسيط (1)
 (.10/102الروضة ) (2)
 (.4/172تتمة التدريب ) (3)
 املتوىف.املوصلي يونس حممد،ابن بن الرحيم عبد القاسم أبو الدين التنبيه،لتاج ألفاظ على التنوية (4)

 .(1/492) الظنون (، كشف1/467) شهبة البن الشافعية طبقات. ه 671
 (.390السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق الطالب: ماجد حممد العبديل ص ) (5)
(، السراج الوهاج للزركشي، كتاب الزان، حتقيق 242(، التنبيه ص )348) املزين انظر: خمتصر (6)

 .(3/201(، حترير الفتاوى )384الطالب: ماجد حممد العبديل ص )
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 كتاب حد القذف
ويتعلق به احلد  ( )وهو من الكبائر ،( )هنا الرمي بالزنا تعبريا   :واملراد ،( )القذف الرمي

 .( )واإلمجاع ،( )بالنص
 ط لووو  ت شي  شرط حد القاذف التكليف إال السكران واالختيار ويعزر المميز: قوله

ويعزر  ،ومكره ،وجمنون ،على صيب ( )فال حد ،( )خمتارا   كونه مكلفا    ،احلد على القاذف
فكان ينبغي  ،واملعاهد ،والذمي ،وسواء يف هذا املسلم ،الصيب واجملنون الذي له نوع متييز

وقد سبق أنه ال  ،( )زيادة على احملرر ،إال السكران :وقوله. ( )زيادة اإللتزام[  /343]
وأما املكره بكسر الراء فال  ،وال يعزر ،وال حيد املكره عليه ،(  )ألنه مكلف ؛حاوة إليها

 .( )على األصح حيد أيضا  



 (.652)ص  املصباح ،(09 )ص  احمليط القاموس ،(9/672)العر   لسان ( )
، السراج الوهاج للزركشي، كتا  (6 7)ص  األخيار كفاية ،(365)ص  التنبيه ألفاظ حترير (6)

 .( 39)ماود حممد العبديل ص : القذف، حتقيق الطالب
 أ ْمو ال   ي ْأُكُلون   ال ِذين   ﴿ِإن  : تعاىل اهلل قول الوصايا، با  ،كتا (0 /0 )البخاري  صحيح (3)

 السبع اوتنبوا: ))قال  النيب عن هريرة أيب ، عن(6722)، حديث رقم ﴾ظُْلم ا اْلي ت ام ى
 ((.الغافالت املؤمنات احملصنات وقذف  -قوله إىل-... املوبقات

اء بِأ ْرب  ع ةِ  ي ْأتُوا ل ْ  ُث   اْلُمْحص ن اتِ  ي  ْرُمون   ﴿و ال ِذين  : قوله تعاىل (4) ة   َث  اِني   ف اْوِلُدوُهمْ  ُشه د  ْلد   و ال   و 
ُمْ  ت  ْقب  ُلوا ا ش ه اد ة   َل   (.4)سورة النور آية رقم . ﴾اْلف اِسُقون   ُهمُ  و أُْول ِئك   أ ب د 

 (.9/72)قدامة  البن املغين ،(6/395 ) ، البيان( 7/67)اإلشراف  (5)
 (.02 /0 ) الروضة ،(21 /  )العزيز شرح الوويز  ،(3/652 ) احلاوي (2)
 [أ-460] (7)
 (.394)ماود حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتا  القذف، حتقيق الطالب (1)
 (. 43)احملرر ص  (9)
 أكثر وقد مكلف بسكره العاصي أن يصح،واملذهب ال االستثناء وهذا: وقال األذرعي (0 )

. طرحه كالمه، والووه يف وأدراوه احملرر على االستثناء هذا زيادة من -النووي يعين -املصنف
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لكن  .( )فعدم حده بقذفه أوىل ،ألنه إذا ل يقبل به ؛وال يحد بقذف ولد وأن سفل: قوله
ودخل يف . ( )سقط ،حد قذف على أبيه هولو ورث من أم ،لألذى ؛( )املنصوص أنه يعزر

 .( )واجلدات ،واألم ،واجلد ،األ  ،ولد :قوله
ة   َث  اِني   ف اْوِلُدوُهمْ ﴿: لقوله تعاىل فالحر ثمانون والرقيق أربعون: قوله والدليل  ،( )﴾و ْلد 

ُمْ  ت  ْقب  ُلوا و ال  ﴿: على أنه يف احلر قوله ا ش ه اد ة   َل  لإلمجاع   ؛والعبد فيه على النصف ،( )﴾أ ب د 
 .( )وأم الولد ،واملبعض ،واملكاتب ،واملدبر ،سواء فيه القن ،كحد الزنا

وسبق  ،أي وشر ط املقذوف اإلحصان والمقذوف اإلحصان وسبق في اللعان: قوله
 .( )وكناياته يف كتا  اللعان ،ويف صريح القذف ،الكالم فيه

إذا ل يكمل العدد  ،ألهنم لو ل حيدوا ؛ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في األظهر: قوله
فعلى هذا ال تقبل شهادهتم حىت  ،صورة الشهادة ذريعة إىل الوقيعة يف أعراض الناس اختذت

فلم  ،ال ميكن الشاهد االحتاز منه ،ألن نقصان العدد معين ؛ال حيدون :والثاين. (  )يتوبوا



، بداية (393)ماود حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتا  القذف، حتقيق الطالب
 (.2/439)احملتاج 

 (.393)ماود حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتا  القذف، حتقيق الطالب ( )
 (.32 /4) املطالب أسىن ،(02 / 0 ) الروضة ،(21 /  )العزيز شرح الوويز . وهو املذهب (6)
 (.39 /9)النجم الوهاج . وقال أبو ثور حيد(. 2/440)بداية احملتاج  (3)
 (.395)ماود حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتا  القذف، حتقيق الطالب (4)
 ، (02 /0 )الروضة  (5)
 (.4)سورة النور آية رقم  (2)
 (.4)سورة النور آية رقم  (7)
 .(9/72) قدامة البن املغين ،(575/ )الرب  عبد البن الكايف ،(3/652 ) احلاوي (1)
 (._)ص : انظر (9)
 الروضة ،(70 /  )العزيز شرح الوويز  ،(7/339) التهذيب ،(3/630 ) احلاوي (0 )

( 0/ 01.) 
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أما إذا شهد . ( )فإنه ال حد على الباقي على النص ،حيد كما لو روع أحدهم عن الشهادة
 .تبثتألهنم فرطوا يف ترك ال ؛ث روعوا لزمهم حد القذف ،املعتربة شهد أربعة بالشرو ط

 :وقيل ،( )ولو روع بعضهم فعلى الراوع احلد على املذهب. ( )يف حدهم القوالن :وقيل
 .( )بالقولي

 ،أو ذميي ،يعين إذا كان األربعة عبيدا   وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة على المذهب: قوله
ألهنم ليسوا من  ؛أو ذمي فاملذهب أهنم قذفة فيحدون ،أو عبد ،أو فيهم امرأة ،أو نسوة

املسألة اإلمام ]وصور . ( )فيهم القوالن :وقيل .( )فلم يقصدوا إال العار ،أهل الشهادة
أن  :ومراده ،( )أو كفارا   ،عبيدا   بانواث  ،فيما إذا كانوا يف ظاهر احلال بصفة الشهود  ( )[يف

ال يف معرض  ،حمضا   فيكون قوَلم قذفا   ،أن القاضي إذا علم حاَلم ال يصغي إليهم
أما من شهد يف غري جملسه فقاذف بال  ،واخلالف فيمن شهد يف جملس القاضي ،الشهادة
 .( )وإن كان بلفظ الشهادة ،خالف



، السراج الوهاج للزركشي،  (2/454) الوسيط .األقيس إنه:الغزايل وقال الصيمري، وصححه ( )
 .(399)ماود حممد العبديل ص : كتا  القذف، حتقيق الطالب

 (.09 /0 )، الروضة (76 /  )العزيز شرح الوويز . والصحيح األول (6)
 (.09 /0 )، الروضة (76 /  )العزيز شرح الوويز  (3)
 (.76 /  )العزيز شرح الوويز . وبه قال القاضي أيب الطيب (4)
 (.32 /4) املطالب أسىن ،(01 /0 ) الروضة ،(7/339) التهذيب .املذهب وهو (5)
 الوهاج النجم ،( 7 /  )العزيز شرح الوويز  ،(7/339) التهذيب ،(3/633 ) احلاوي (2)

(9/ 44). 
 . وما أثبته من نسخة   وهو الصوا ( اإلمام يف املسألة)يف نسخة أ  (7)
 (.7/606 )هناية املطلب  (1)
 (. 2/44، بداية احملتاج (44 /9)النجم الوهاج  (9)
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فلو شهد  ،اإلقرار بالزنا يثبت بشاهدين على األظهرولو شهد واحد على إقراره فال : قوله
وإن ذكره يف  ،نك زنيتأأقررت ب ،فاملذهب أنه ال حد على من قال بغريه ،واحد على اقراره
 .( )القوالن فيما إذا ل يتم العدد :وقيل. ( )والتعيري ،معرض القذف

ألن  ؛ولكل منهما أن حيد اآلخر ،أي ل يتقاصا احلد ولو تقاذفا فليس تقاصا: قوله
باختالفهما قوة  ،والصفة يف احلدين خمتلفة ،جلنس اق االتقاص إمنا يكون عند اتف

 .( )وضعفا  
لو استوفاه أحد  ،أي كجلد الزناولو استقل المقذوف باالستيفاء لم يقع الموقع : قوله

وعلى األصح ال  .( )يكفي كما لو استقل من له القصاص باالقتصاص :وقيل .( )الرعية
 ،( )قاله الرافعي يف با  استيفاء القصاص ،أو بغري إذنه ،فرق بي أن يستوفيه بإذن القاذف

فله حده ذكره يف  ،وعلى األصح يستثىن ما لو كان املقذوف مالك القاذف ،( )القصاص
واهلل أعلم .( )قبل حد القذف ،( )وأصلها ( )الروضة







 (. 32 /4)املطالب  أسىن ،(09 /0 )، الروضة (73 /  )العزيز شرح الوويز  ( )
، النجم ( 40)ماود حممد العبديل ص : السراج الوهاج للزركشي، كتا  القذف، حتقيق الطالب (6)

 (.44 /9)الوهاج 
 (.09 /0 )، الروضة (73 /  )ز ، العزيز شرح الووي(9 2/6) التهذيب (3)
 (.07 /0 )، الروضة (29 /  )، العزيز شرح الوويز (2/452) الوسيط. املذهب وهو (4)
، السراج الوهاج للزركشي،  (07 /0 )، الروضة (29 /  )العزيز شرح الوويز . النووي وضعفه (5)

 (.403)ماود حممد العبديل ص : كتا  القذف، حتقيق الطالب
 (.0/325 )العزيز شرح الوويز  (2)
 (.04 /0 )الروضة  (7)
 (.22 /  )العزيز شرح الوويز  (1)
 (.2/446)بداية احملتاج  (9)
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 اآلايتفهرس 
 صفحةالرقم  رقمها ةـــــــــــــــــاآلي

 سورة البقرة
ُر  ﴿ ُر ا  اْلح ْلح لحَعبحدا  َوالحَعبحدُ  ِبا  64 178 ﴾ِبا
ُر  ﴿ ُر ا  اْلح ْلح لحَعبحدا  َوالحَعبحدُ  ِبا  64 178 ﴾ِبا

 َما ِبااثحلا  َعَليحها  فَاعحَتُدوا َعَليحُكمح  اعحَتَدى َفَمنا ﴿
 ﴾َعَليحُكمح  اعحَتَدى

194 701 

 709 178 ﴾الحَقت حَلى فا  الحقاَصاصُ  َعَليحُكمُ  ُكتابَ ﴿
 614 178 ﴾الحقاَصاصُ  َعَليحُكمُ  ُكتابَ ﴿

 151 187 ﴿ُهنَّ لاَباٌس َلُكمح َوأَن حُتمح لاَباٌس ََلُنَّ﴾
 609 233 ﴾باَوَلداَها َوالاَدةٌ  ُتَضارَّ  َل ﴿
 609 233 ﴾باَوَلداَها َوالاَدةٌ  ُتَضارَّ  َل ﴿

ُتمح َألَّ يُقايَما ُحُدوَد اَّللَّا َفََل ُجَناَح  فح ﴿فَإانح خا
َما فايَما اف حَتَدتح باها﴾  َعَليحها

229 151 

ُتمح ﴿  56 237 ﴾ فَناصحُف َما فَ َرضح
ُتُم الن اَساَء َما َلَح ﴿ َل ُجَناَح َعَليحُكمح إانح طَلَّقح

راُضوا ََلُنَّ َفرايَضًة َوَمت اُعوُهنَّ   ﴾ََتَس وُهنَّ َأوح تَ فح
236 40 

ُتُم الن اَساءَ ﴿  102 236 ﴾َل ُجَناَح َعَليحُكمح إانح طَلَّقح
َسان  ﴿ رايٌح ِبااحح  242 229 ﴾َأوح َتسح

 203 229 ﴾﴿الطَََّلُق َمرَََّتنا 
 450 228 ﴾َثََلثََة قُ ُروء  ﴿

عا ﴿  103 241 الحُمقحِتاا َقَدرُُه﴾ َقَدرُُه َوَعَلىَعَلى الحُموسا
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هانَّ َثََلثََة قُ ُروء  ﴿ َن حُفسا َن ِبا  448 228 ﴾َوالحُمطَلََّقاُت َيَِتَبَّصح
ا ﴿ ا َكاماَلْيح عحَن َأوحَلَدُهنَّ َحوحَلْيح  519 233 ﴾َوالحَوالاَداُت يُ رحضا

ُعوا َأنح  أََردحُتح  َوإانح ﴿ َِتحضا  585 233 ﴾َأوحَلدَُكمح  َتسح
ُتُموُهنَّ مانح قَ بحلا َأنح ََتَس وُهنَّ َوَقدح ﴿ َوإانح طَلَّقح

ُتمح  ُتمح ََلُنَّ َفرايَضًة فَناصحُف َما فَ َرضح  ﴾فَ َرضح
237 379 

َوُُتُنَّ ﴿ لحَمعحُروفا  وَكاسح  547 233 ﴾ِبا
ُ فا أَرحَحاماهانَّ ﴿ َن َما َخَلَق اَّللَّ ُتمح  303 228 ﴾َوَل َيَال  ََلُنَّ َأنح َيكح

لحَمعحُروفا َحقًّا َعَلى ﴿ َولالحُمطَلََّقاتا َمَتاٌع ِبا
 ﴾الحُمتَّقاْيَ 

241 102 

 326 228 ﴾َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ َأَحق  باَرد اهانَّ ﴿

 سورة النساء
َدًة َأوح َما َمَلَكتح ﴿ ُتمح َألَّ تَ عحداُلوا فَ َواحا فح فَإانح خا

َاُنُكمح   ﴾أْيح
3 127 

تا ﴿ َشةَ  ََيحتاْيَ  الَلَّ هاُدوا ناَسائاُكمح  مانح  الحَفاحا َتشح  فَاسح
نحُكمح  أَرحبَ َعةً  َعَليحهانَّ   ﴾ما

15 919 

 39 24 ﴾ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ﴿
نَّ  فَإاَذا﴿ َ  فَإانح  ُأححصا َشة   أََتْيح  910 25 ﴾باَفاحا

َصَناتا  َعَلى َما ناصحفُ  نفعليه﴿  910 25 ﴾الحُمحح
َمحرا  َوأُولا  الرَُّسولَ  َوَأطايُعوا اَّللََّ  َأطايُعوا﴿ نحُكمح  اْلح  882 59 ﴾ما
رايرُ  ُمؤحمانٌ  َوُهوَ  َلُكمح  َكانَ   فَإانح ﴿ َنة   َرقَ َبة   فَ َتحح  833 92 ﴾ُمؤحما

َربُوا الصَََّلَة َوأَن حُتمح ُسَكاَرى﴾  204 43 ﴿َل تَ قح
َصَناتُ ﴿  910 24 ﴾الن اَساءا  مانَ  َوالحُمحح
تا أَرحَضعحَنُكمح َوأُمََّهاُتُكُم ﴿  522 23 ﴾الَلَّ



                                                                (937)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 55 21 ﴾َوَقدح أَفحَضى بَ عحُضُكمح إاََل بَ عحض  ﴿
ًنا قَ َتلَ  َوَمنح ﴿ رايرُ  َخطَأً  ُمؤحما َنة   َرقَ َبة   فَ َتحح  ُمؤحما

 ﴾َودايَةٌ 
92 616 

َنُكمح  قَ وحم   مانح  َكانَ   َوإانح ﴿ نَ ُهمح  بَ ي ح يثَاقٌ  َوبَ ي ح  833 92 ﴾ما
َقاقَ ﴿ ُتمح شا فح  147 35 ﴾ بَ يحناهاَما َوإانح خا

 سورة املائدة
ناْيَ ﴿ ْيَ  َغيحَ  ُُمحصا  910 5 ﴾ُمَسافاحا

ُُروحَ ﴿  673 45 ﴾قاَصاصٌ  َواْلح
نَّ ﴿ ن ا  َوالس ا لس ا  681 45 ﴾ِبا
﴿ َ ا  َوالحَعْيح لحَعْيح  670 45 ﴾ِبا

َنا﴿  614 45 ﴾فايَها َعَليحهامح  وََكتَ ب ح
 887 71 ﴾أَدحَِبراُكمح  َعَلى تَ رحَتد وا َوَل ﴿

لايُكمح  ُتطحعاُمونَ  َما َأوحَسطا  مانح ﴿  540 89 ﴾أَهح

 سورة األنفال
تَ ُهوا إانح  َكَفُروا  لالَّذاينَ  ُقلح ﴿  َقدح  َما ََلُمح  يُ غحَفرح  يَ ن ح

 ﴾َسَلفَ 
38 638 

 سورة التوبة
تُ ُلوا﴿ راكاْيَ  فَاق ح َُتُوُهمح  َحيحثُ  الحُمشح  637 5 ﴾َوَجدح

راكاْيَ  مانَ  َأَحدٌ  َوإانح ﴿ َتَجاَركَ  الحُمشح رحهُ  اسح  637 6 ﴾َفَأجا

 سورة األنبياء
َنُكمح ﴿ ُكمح  مانح  ُُتحصا  910 80 ﴾َِبحسا
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 سورة النحل
راهَ  َمنح  إالَّ ﴿ ْيَانا  ُمطحَمئان   َوقَ لحُبهُ  ُأكح ْلحا  890 106 ﴾ِبا

 سورة اإلسراء
 َفََل  ُسلحطَانً  لاَولاي اها  َجَعلحَنا فَ َقدح  َمظحُلوًما قُتالَ  َوَمنح ﴿

رافح   ﴾الحَقتحلا  فا  ُيسح
33 696 

 سورة النور
َصَناتا  يَ رحُمونَ  لَّذاينَ ا﴿  417 4 ﴾الحُمحح
بَ ُلوا َوَل ﴿  931 4 ﴾أََبًدا َشَهاَدةً  ََلُمح  تَ قح

 423 5 ﴾َوَلَح َيُكنح ََلُمح ُشَهَداُء إالَّ أَن حُفُسُهمح ﴿
َها الحَعَذابَ ﴿ رَأُ َعن ح  439 7 ﴾َوَيدح

َهدح ﴿  922 2 ﴾الحُمؤحماناْيَ  مانَ  طَائاَفةٌ  َعَذاََبَُما َولحَيشح
لاُدوُهمح ﴿  931 4 ﴾َجلحَدةً  ََثَاناْيَ  فَاجح

 سورة لقمان
ب حُهَما﴿ ن حَيا فا  َوَصاحا  578 15 ﴾َمعحُروفًا الد 

ا ﴿  334 14 ﴾َوفاَصالُُه فا َعاَمْيح

 سورة سبأ
ث حَقاُل َذرَّة ﴾  212 3 ﴿َل يَ عحُزُب َعنحُه ما

 
 سورة األحزاب

ن حُهنَّ ﴿ ي َمنح َتَشاُء ما  127 51 ﴾تُ رحجا
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ُتُموُهنَّ ﴿  َلُكمح  َفَما ََتَس وُهنَّ  َأنح  قَ بحلا  مانح  ُُثَّ طَلَّقح
 ﴾ تَ عحَتد وََنَا عادَّة   مانح  َعَليحهانَّ 

49 449 

 239 49 ﴾الحُمؤحماَناتا  ََي أَي  َها الَّذايَن آَمُنوا﴿
 َ ُكنَّ﴾﴿فَ تَ َعاَلْيح  222 28 أَُمت اعحُكنَّ َوُأَسر احح

 سورة األحقاف
رًا﴿  334 15 ﴾َوََححُلُه َوفاَصالُُه َثََلثُوَن َشهح

 سورة احلجرات
تَ تَ ُلوا الحُمؤحماناْيَ  مانَ  طَائاَفَتانا  َوإانح ﴿ لاُحوا اق ح  َفَأصح

نَ ُهَما  ﴾بَ ي ح
9 865 

 سورة اجملادلة
ُمح لَيَ ُقوُلوَن ُمنحَكرًا ﴿  366 2 ﴾ماَن الحَقوحلا َوُزورًاَوإاَنَّ

 375 3 ﴾َوالَّذايَن يُظَاهاُروَن مانح ناَسائاهامح ﴿
 378 3 ﴾مانح قَ بحلا َأنح يَ َتَماسَّا﴿

رايُر َرقَ َبة  ﴿  375 3 ﴾فَ َتحح

 سورة الطالق
 495 6 ﴾َوَل ُتَضار وُهنَّ لاُتَضي اُقوا َعَليحهانَّ ﴿
 َحّتَّ  َعَليحهانَّ  َفأَنحفاُقوا ََححل   أُوَلتا  ُكنَّ   ﴿َوإانح 

 ﴾ََححَلُهنَّ  َيَضعحنَ 
6 566 

َالا َأَجُلُهنَّ َأنح َيَضعحَن ََححَلُهنَّ ﴿ ََحح  332 4 ﴾َوأُوَلُت اْلح
ُتمح ﴿ كاُنوُهنَّ مانح َحيحُث َسَكن ح  486 6 ﴾َأسح

عُ  تَ َعاَسرحُتح  َوإانح ﴿ َرى َلهُ  َفَسُِتحضا  584 6 ﴾ُأخح
ئاي يَئاسحنَ ﴿ يضا  َوالَلَّ  454 4 ﴾ماَن الحَمحا
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نحُكمح ﴿ ل  ما هاُدوا َذَويح َعدح  330 2 ﴾َوَأشح
 َعَليحها  ُقدارَ  َوَمنح  َسَعتاها  مانح  َسَعة   ُذو لايُ نحفاقح ﴿

 ﴾رازحقُهُ 
7 540 

نَ ﴿  488 1 ﴾َل ُُتحراُجوُهنَّ مانح بُ ُيوُتاانَّ َوَل ََيحُرجح
 579 6 ﴾ُأُجوَرُهنَّ  َفآُتوُهنَّ  َلُكمح  أَرحَضعحنَ  فَإانح ﴿

 540 7 ﴾اَّللَُّ  آََتهُ  ِماَّا فَ لحيُ نحفاقح ﴿

 سورة التحرمي
َ ُُتَر امُ  ََي أَي  َها﴿  215 1 ﴾النَِّبا  َلا

 القلمسورة 
 296 14 ﴾َأنح َكاَن َذا َمال  َوبَناْيَ ﴿

 املدثرسورة 
 98 21 ﴾ُُثَّ َنظَرَ ﴿

 سورة الفجر
 249 29 ﴾فَادحُخلاي فا عاَباداي﴿
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حاديث فهرس األ

 الصفحة احلديث
فإن فضل عن  ،فإن فضل شيء فألهلك))ابدأ بنفسك فتصدق عليها 

 ((أهلك شيء فلذي قرابتك
579 

 42 (()أدوا العَلئق)
 772 ((فالدية ْيسك َل وإن فالثلث، أحدها أمسك إذا))

وحبس  ،قتل القاتل ،)إذا أمسك الرجل الرجل حّت جاء آخر فقتله)
 (املمسك(

624 

 112 ((ا دعي أحدكم إَل الوليمة فليأُتا)إذ)
فليطعم وإن كان  )إذا دعي أحدكم إَل طعام فليجب فإن كان مفطراً )

 (فليصل( صائماً 
120 

 112 ()إذا دعي أحدكم إَل وليمة عرس فليجب()
 123 ((مع الرسول فذلك إذن فيهء إذا دعي أحدكم فجا))

 فليوغ أيب فإن معه فليجلسه ودخانه حره طعامه))إذا كفى أحدكم خادمه 
 ((لقمة له

607 

 275 ))أذن النِب لثابت بن قيس ِبخللع((
 130 ((جه أن ْيرض ف بيت عائشة فأذن لهأزوا  استأذن))

 831 ((أعتقوا عنه))
 923 ((أقيموا اْلدود على ما ملكت أْيانكم))

ل منها مائة من اْلب ،شبه العمد ما كان ِبلسوط والعصا)إل أن دية اخلطأ )
 ((أربعون ف بطوَنا أولدها

616 

 (()أل ل يقتل مسلم بكافر)
 

639 
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 الصفحة احلديث
 881 ()اْلئمة من قريش()

 914 ()البكر ِبلبكر جلد مائة وتغريب عام()
 790 ()البئر جبار واملعدن جبار()
 40 (حديد(ن ِب )التمس ولو خاَتاً )

 439 ))أْلق الولد ِبملرأة((
 592 ))اخلالة ِبنزلة اْلم((

 517 ))الرضاع ما شد العظم وأنبت اللحم((
 314 ))الشهر هكذا وهكذا((

 410 ))العينان تزنيان((
 482 ))املتوىف عنها زوجها ل تلبس ...((

 889 ((للجماعة املفارق))
 286 ())املؤمنون عند شروطهم(

 114 ((وف الثالث رَيء ومسعة ،وف الثاين معروف ،)الوليمة ف اليوم اْلول حق)
 894 ((ل قتلتإفإن َتبت و  ،ن يعرض عليها اْلسَلمِب  أمر رسول هللا))

 436 ))أمر عليه السَلم أن يضع يده على فم الرجل((
عصموا مين الوها ل هللا فإذا قإأقاتل الناس حّت يقولوا ل إله  )أمرت أن)

 ((دماءهم وأمواَلم
895 

 487 ))امكثي ف بيتك((
 117 ))إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة((

 الناس على هللا تعاَل ثَلثة: رجل قتل ف اْلرم ورجل قتل غي عّت)إن أ)
 ((ورجل قتل برجل اْلاهلية ،قاتله

 

725 
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 الصفحة احلديث
 117 ))إن البيت الذي فيه هذه الصور((

 137 ((خي أم سلمة أن النِب ))
 910 ((وكان قد أحصنا ،رجم يهوديْي زنيا أن النِب ))

من أهل الكتاب أربعة ألف  فرق على كل مسلم قتل رجَلً  أن النِب ))
 ((درهم

731 

 ،فإذا غلت رفع ف قيمتها ،كان يقوم اْلبل على أهل القرى  أن النِب ))
 ((وإذا هانت نقص من قيمتها

729 

 566 َل جيعل لفاطمة بنت قيس نفقة(())أن النِب 
 442 ))أن إمرأة هَلل لعنها وهي حامل((

 141 ))أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي هللا عنهما((
 811 ((أعقل عنه وارثه ،أن وارث من ل وارث له))

 590 ))أنت أحق به ماَل تنكحي((
 515 ))إمنا الرضاعة من اجملاعة((

 110 (ولو بشاة()أوَل )
))أْيا امرأة سألت زوجها الطَلق من غي ما ِبس فحرام عليها رائحة 

 اْلنة((
151 

 848 ((ستحقون دم صاحبكمتو  ،لفون مخسْي ْييناً ))ُت
 222 بْي نسائه(( ))ُتيره 

 121 ()تكلف أخوك املسلم وتقول إين صائم أفطر وأقض يوما مكانه()
 226 جد(())ثَلث جدهن جد وهزَلن 

 ))ثَلثة ل يكلمهم هللا يوم القيامة((
 

432 
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 الصفحة احلديث
 700 علي...(( فأقمه حدا، أصبت))حديث اْلهنية: 

 700 ))حديث الغامدية: إين زنيت فطهرين .... ((
 282 ))حديث مَلعنة عوْير العجَلين((

 215 مارية على نفسه(( ))حرم 
 405 ))خذ هذا((

 582 وولد ِبملعروف(( ))خذي ما يكفيك
 600 غَلماً(( ))خي النِب 

 450 ))دعي الصَلة أَيم أقرائك((
 724 ()دية اخلطأ أمخاس()

 730 ()دية املرأة نصف دية الرجل()
 490 لفاطمة بنت قيس ف اخلروج من مكاَنا(( ))رخص 

 231 (ميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه(أعن )رفع )
 242 عن قوله }الطَلق مرَتن{(( ))سئل 
 113 ((شر الطعام طعام الوليمة))

 709 ((فأهله بْي خيتْي إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل))
أو  ،وف اْلنْي بغرة عبد ،ةتلِبلدية على عاقلة القا فقضى رسول هللا ))

 ((أمة
808 

 755 ((وف اْلنثيْي الدية ،ف الذكر الدية))
 753 ((الدية الرجلْي ف))

 741 ))ف العْي مخسون من اْلبل((
 وقد سِتت بقرام على سهوة ل فيه َتاثيل ،من سفر )قدم رسول هللا )

))... 
117 

 728 (ف الدية ِبلف دينار النِب  قضى))



                                                                (945)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 الصفحة احلديث
 81 لربوع ِبهر نسائها(( ))قضى النِب 

 809 ((وبرأ زوجها والولد ،القاتلةقضى بدية مقتوله على عاقلة ))
 139 إذا سافر أقرع بْي نسائه(( ))كان 

يطوف علينا مجيعا فيدنو من كل امرأة من غي  كان رسول هللا ))
 ((مسيس

132 

 606 ))كفى ِبملرء إَثاً ان َيبس((
 64 ()كل شرط ليس ف كتاب هللا فهو ِبطل()

 479 اآلخر(())ل ُتل ْلمرأة تؤمن ِبهلل واليوم 
 119 (ل تدخل املَلئكة بيتا فيه كلب ول صورة())

 914 (ل تسافر امرأة إل ومعها ذو ُمرم منها أو زجها())
 223 ))ل تعجلي حّت تشاوري أِبك((

 498 ))ل توطأ حامل حّت تضع((
 237 ))ل طَلق إل بعد نكاح((

 230 ()ل طَلق ف إغَلق()
 661 ((املوضحة من اْلراحات)ل قصاص فيما دون )

 809 ((ول جتين عليه ،ل جيين عليك))
ين رسول هللا إل ِبحدى أمسلم يشهد أن ل إله إل هللا و  )ل َيل دم رجل)

 ((ثَلث: الثيب الزاين، والنفس ِبلنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة
911 

 563 ))ل َيل ْلمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إل ِبذنه((
 144 (()ل َيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثَلث)
 808 ((ول اعِتافاً  ،ول صلحاً  ،ل َيمل العاقلة عمداً ))

 644 ()ل يقتل الوالد ِبلولد()
 135 (()للحرة ثلثا القسم)



                                                                (946)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 الصفحة احلديث
 606 ))للملوك طعامه وكسوته((

 407 ))لول اْلْيان لكان ل وَلا شأن((
 109 (املال حق سوى الزكاة()ليس ف )

 43 ((ف صداق نسائه على اثنيت عشرة أوقية ونش    ما زاد))
 274 ))مره فلياجعها ُث ْيسكها حّت تطهر((

 418 ))من أشرك ِبهلل فليس ِبحصن((
 637 (()من بدل دينه فاقتلوه)
 894 ()من بدل دينه فاقتلوه()

 260 ))من حلف ُث قال إن شاء هللا((
 124 ((من شاء اقتطع))

من صور صورة ف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس ))
 (بنافخ(

120 

دفع إَل أولياء املقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا  )من قتل متعمداً )
 (الدية وصاْلوا عليه فهو َلم(

713 

وإن أحبوا أخذوا  ،وافإن أحبوا قتل ،سلم إَل أولياء القتيل )من قتل متعمداً )
 ((وأربعْي خلفة ف بطوَنا أولدها ،وثَلثْي جذعة ،ثَلثْي حقة ،العقل

723 

 606 ))من كان أخوه ُتت يده((
)من كان يؤمن ِبهلل واليوم اآلخر فَل يقعدن على مائدة تدار عليها )

 (اخلمر(
115 

 116 أن جيلس على اْلرير(( ))َنى النِب 
 894 ((لعله يتوب هَل حبستموه ثَلثً ))

 919 ()واغد َي أنيس على امرأة هذا فإن اعِتفت فارمجها()
 243 ))وهللا ما أردت إل واحدة((
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 الصفحة احلديث
 744 ((كاملة  الدية املارن استؤصل إذا اْلنف وف))

 744 ((الدية جذعا أُوحعاب إذا اْلنف وف))
 747 ((اْلبل من مخس السن وف))

 742 الدية(())وف العْي 
 746 ((الدية اللسان وف))

 734 ))وف املأمونة ثلث الدية((
 734 ))وف املنقلة مخس عشر من اْلبل((
 732 ))وف املوضحة مخس من اْلبل((

 736 ((وف جائفة ثلث الدية))
 615 ((وكتاب هللا القصاص))
 42 ()ولو قضيب من أراك()

 569 ((يفرق بينهما :قال ف الرجل ل جيد ما ينفق على امرأته أن النِب ))
 836 (قسامة( )َيلفون مخسْي ْييناً )
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اآلاثر فهرس 

 الصفحة األثر 
 519 أثر عائشة ))كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات((

 647 ((لو َتال عليه أهل صنعاء لقتلتهم مجيعاً ))أثر عمر رضي هللا عنه 
 وف -، مدبرهم يتبع ل أل، اْلمل يوم عنه هللا رضي على منادي ندى))

 يغنم ول، أسيهم يقتل ول، جرَيهم على يدفف ول، - يقتل ل رواية
 ((فيهم

875 

 706 ((أو قصاص فَل دية له ،من مات من حد)) 
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 فهرس األعالم 

 الصفحة الــعــــلــــم
 66 )الشيخ إبراهيم املروزي( أَحد بن إبراهيم

 42 )أبو ثور( إبراهيم بن خالد الكلِب
 178 (ابن أيب الدم)إبراهيم بن عبدهللا بن عبداملنعم 

 173 (العبادي) أَحد بن ُممد بن اْلسن أبو
 882 أبو بكر الصديق

 884 أبو عبيدة
 303 أَحد بن أيب أَحد )ابن القاص((

 20 أَحد بن أيب بكر الرداد
 222 )البيهقي(علي بن اْلسْي بن أَحد 
 303 )القاضي أبو حامد( بشر بن أَحد

 221 (اْلذرعي)أَحد بن َحدان بن أَحد 
 114 أَحد بن حنبل )اْلمام أَحد(

 80 )النسائي( علي بن شعيب بن أَحد
 20 أَحد بن عبد اْلليم اْلراين )ابن تيمية(

 175 (سريجابن )العباس البغدادي أبو أَحد بن عمر 
 320 [بن النقيب] اأَحد بن لؤلؤ 

 73 )اْلرجاين(َحد بن أُممد بن أَحد 
 59 )الشيخ أبو حامد(أَحد بن ُممد بن أَحد 

 84 )احملاملي(ِب ضأَحد البن ُممد بن أَحد 
 522 هللا )ابن بنت الشافعي( عبد بن ُممد بن أَحد

 52 )ابن الرفعة(علي املصري بن أَحد بن ُممد 
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 الصفحة الــعــــلــــم
 204 (اْلوهري)َحاد اْلوهري بن مساعيل إ

 209 البوشنجيمساعيل بن عبدالواحد إ
 62 املزين() بن إمساعيل مساعيل بن َيىيإ

ق بنت بارحوَع  81 رضي هللا عنها واشا
 136 بن مالك رضي هللا عنه

 275 ثبت بن قيس رضي هللا عنه
 405 جالينوس
 283 (الفارقي)اْلسن بن إبراهيم 

 109 اْلصطخرياْلسن بن أَحد بن يزيد 
 485 )ابن أيب هريرة( اْلسْي بن اْلسن

 232 )صاحب اْلفصاح(اْلسن بن القاسم أبو علي الطربي 
 385 البندنيجياْلسن بن عبدهللا 

 111 (اْلليمي)اْلسْي بن اْلسن البخاري 
 868 اْلسْي بن علي رضي هللا عنه
 65 )اْلناطي(اْلسْي بن ُممد أبو عبدهللا الطربي 

 50 )القاضي اْلسْي(اْلسْي بن ُممد بن أَحد  
 111 )البغوي(اْلسْي بن مسعود بن ُممد 

 111 (الفراء) ُممد بن مسعود بن اْلسْي
 205 (اخلطايب)َحد بن ُممد بن إبراهيم البسيت 

 222 (الربيعالربيع بن سليمان بن عبد اْلبار )
 244 ركانة بن عبد يزيد بن هاشم

 114 زهي بن عثمان
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 الصفحة الــعــــلــــم
 242 زيد بن ثبت رضي هللا عنه

 874 اخلراساين شعبة بن منصور بن سعيد
 623 الرازي سليم بن أيوب بن سليم

 80 )أبو داود(ستاين جسليمان بن اْلشعث الس
 244 ة بنت عمي املزنيةسهمي

 121 )القاضي أبو الطيب(طاهر بن عبدهللا بن طاهر 
 118 عائشة بنت أيب بكر رضي هللا عنهما

 96 )ابن العماد(عبد اْلي بن أَحد العكري الصاْلي 
 101 )البلقيين(عبد الرَحن بن عمر بن رسَلن 

 731 الصنعاين نفع بن مهام بن الرزاق عبد
 368 )الداركي(ُممد  بن هللا عبد بن العزيز عبد

 723 عبد هللا بن عمرو بن العاص
 119 (الشيخ أبو ُممد) يوسف بن هللا عبد

 868 عبد امللك بن مروان
 76 )القاضي الروَيين( إمساعيل بن الواحد عبد

 510 عبد بن زمعة العامري
 69 عبدالرَحن بن أَحد بن ُممد )السرخسي اْلول(

 848 عبدالرَحن بن سهل اْلنصاري
 43 )املتول(عبدالرَحن بن مأمون 

 95 )الفوراين(عبدالرَحن بن ُممد بن أَحد 
 261 (البارزي)عبدالرحيم بن إبراهيم اْلهين 

 308 عبدالرحيم بن أيب القاسم )تقي الدين القشيي(
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 الصفحة الــعــــلــــم
 279 (ابن يونس)عبدالرحيم بن ُممد 

 123 )ابن الصباغ(ُممد  عبدالسيد بن
 312 عبدالعزيز بن عبدالسَلم الدمشقي
 317 عبدالعزيز بن عبدالكرمي )اْليلي(

 54 )الرافعي( عبدالكرمي بن ُممد
 56 عبدهللا ابن عباس رضي هللا عنهما

  848اْلنصاري  عبدهللا بن سهل
 275 عبدهللا بن عمر رضي هللا عنه

 874 شيبة أيب بن ُممد بن عبدهللا
  467عبدهللا بن مسعود 
 433 عبدهللا بن وهب

 67 )اْلمام اْلويين(عبدامللك بن عبدهللا 
 209 (رييمص)العبدالواحد بن اْلسْي 

 74 عبدالوهاب بن علي )السبكي(
 177 (ابن الصَلح)عثمان بن عبدالرَحن 
 242 رضي هللا عنهعثمان بن عفان 

 81 بن قيس بن عبدهللا علقمة
 544 )الدبيلي(علي بن أَحد بن ُممد 

 678 اللحياين املبارك بن علي
 42 )الدارقطين(علي بن عمر بن أَحد 

 43 )املاوردي(علي بن ُممد بن حبيب البصري 
 242 (ابن القطان)علي بن ُممد بن عبدامللك اْلميي 
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 الصفحة الــعــــلــــم
 729 هللا عبد بن ُممد بن شعيب بن عمر

  728 بن حزم بن زيد اخلزرجيعمرو 
  282 عوْير بن أبيض العجَلين

 490 رضي هللا عنهافاطمة بنت قيس 
 487 سنان فريعة بنت مالك بن

 304 (صاحب التقريبالقاسم بن القفال )
 119 (صاحب التقريب) الشاشي الكبي القفال بن القاسم

  910ماعز بن مالك اْلسلمي 
 42 مالك(اْلمام  مالك )مالك بن أنس بن 

 67 )صاحب الذخائر( جملي بن مجيع املخزومي
 116 )ابن املنذر(ُممد بن إبراهيم 

 139 ) الشاشي صاحب اْللية( أَحد بن ُممد
 175 )ابن اْلداد(ُممد بن أَحد 

 172 )اَلروي(ُممد بن أَحد بن أيب يوسف 
 111 )اْلزهري(ُممد بن أَحد بن اْلزهر 

 121 (سين)ابن  َيىي بن أَحد بن ُممد
 450 القاسم )ابن اْلنباري( بن ُممد

 46 )الزركشي( َبادر بن ُممد
 59 )الصيدلين(ُممد بن داود املروزي 

 794 اْلعرايب ِببن املعروف زَيد بن ُممد
 115 )اْلاكم(ُممد بن عبد هللا 
 83 )الدارمي(ُممد بن عبدالواحد 
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 الصفحة الــعــــلــــم
 256 (ابن دقيق العيد)ُممد بن علي 

 74 )القفال(ُممد بن علي ابن إمساعيل 
 80 )الِتمذي( عيسى بن ُممد

 158 )اخلوارزمي(ُممد بن ُممد 
 49 )الغزال(ُممد بن ُممد أبو حامد 

 209 (الطوسي)د و ُممد بن ُمم
 434 )ابن شهاب الزهري(ُممد بن مسلم 

 620 (ابن سراقةُممد بن َيىي )
 209 النيسابوري بن منصور ُممد بن َيىي

 80 )ابن ماجه( يزيد بن ُممد
 20 ُممد علي بن عريب )ابن العريب(

 203 )الزخمشري(د بن عمر بن ُممد و ُمم
  80اْلجدع مسروق بن 

  730اْلنصاري  بن عمرومعاذ بن جبل 
  81 معقل بن سنان

 483 )أم عطية( رضي هللا عنها اْلارث نسيبة بنت
 117 نصر بن إبراهيم بن نصر )الشيخ نصر(

 42 النعمان بن ثبت )أبو حنيفة(
  831واثلة بن اْلسقع الليثي 

 70 َيىي بن أيب اخلي العمراين )صاحب البيان(
 868 يزيد بن معاوية

 755 (ابن السكيت)يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، 
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 الصفحة الــعــــلــــم
 591 (جبن ك)ا يوسف بن أَحد الدينوري 
 114 (ابن عبد الرب)يوسف بن عبدهللا بن ُممد  
 77 البويطي()يوسف بن َيىي املصري 
 433 يونس بن ُممد
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فهرس املصطلحات 

 الصفحة املصطلح
 481 البريسم
 483 اْلَثد

 889 الظين اْلمجاع
 787 اْلجهاض

َبلَ   771 أحح
 336 الحتواش
 902 اْلحصان
 746 اَْلَرت  
 50 اْلرش

 498 السترباء
 255 الستثناء
 518 السعاط
 484 السفيذاج
 41  اْلصح

 62 اْلصحاب
 49 اْلظهر
 387 اْلعرج
 680 اْلفلق
 387 اْلقرع
 321 اْلكل
 746 اْللكن
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 الصفحة املصطلح
 664 اْلليان
 462 انصرام

 825 الريح انفشَّت
 879 الذ امَّة أهل

 865 أهل النهروان
 498 أوساط
 744 أُوحعاب
 43 اْلوقية
 344 اْليَلء
 660 الباضعة
 896 الباطنية
 865 البغاة
 865 البغي
 388 البنصر
 435 البيعة

 762 تثقيف اللسان
 758 الِتقوة

 48 تفريق الصفقة
 483 التوتياء
 654 اْلائفة
 57 اْلب
 614 اْلراح

 638 اْلنون املطبق
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 الصفحة املصطلح
 474 اْلائل
 590 اْلضانة
 518 اْلقنة
 317 اْللف
 481 اْللي

 70 اخلرسانيون
 325 اخلسيس
 681 اخلشم
 367 اخلصي
 870 اخلطابية
 151 اخللع

 388 اخلنصر
 661 الدامغة
 660 الدامية
 836 الدعوى
 484 الدمام
لايحز  791 الداهح
 723 الدية
 482 الذبل
 57 الرتق
 326 الرجعة
 887 الردة

 514 الرضاع
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 الصفحة املصطلح
 483 الرمد
 626 الرونق
 549 الزلية
 928 الزََّمانة
 902 الزن

 325 السفلة
 839 السفه
 390 السل
 390 السل

 660 السمحاق
 664 الُشفران
 235 الشقص
 263 الشك
 676 الشلل
 173 الشوب
 40 الصحيح

 39 قاالصد
 550 الصنان
 399 الضيعة
 203 الطَلق

 274 الطَلق البدعي
 274 الطَلق السين

 549 الطنفسة
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 الصفحة املصطلح
 366 الظهار

 297 ظهور اْلمل
 560 العبالة

 927 العثكال
 448 العدة
 827 العاراب
 51 العراقيون
 405 العرق
 426 العزل
 678 العسم
 57 العنة
 367 العنْي
 484 الفراش
 930 القذف
 57 القرن
 127 القسم

 670 القصاص
 154 القن

 725 قُ نحية اْلبل
 670 القود
 158 الكاف
 39 الكتاب

 914 التوشيحكتاب 



                                                                (961)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 الصفحة املصطلح
 480 الكتان
 384 الكفارة
 881 كنانة

 435 الكنيسة
 665 الكوع
 319 اللبانة
 549 اللبد
 407 اللعان
 702 اللواط
 840 اللَّوحثُ 
 662 املارن
 661 املأمونة
 102 املتعة

 661 املتَلَحة
 623 اجملرد

 451 ُمتوش
 190 املدبر

 632 فذف ا مُ 
 550 املرتك

 677 املستحشف
 55 املشهور
 333 املضغة
 663 املفصل
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 الصفحة املصطلح
 191 املكاتب
 603 املكتَّب
 452 املميزة

 877 املنجنيق
 660 املنقلة

 41 مهر املثل
 660 املوضحة
 127 النشوز
 43 النص
 540 النفقة
 660 اَلامشة
 47 وجه

 134 الوحشة
 109 الوليمة
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 فهرس املصادر واملراجع
اْلبتهاج ف شرح املنهاج )كتاب اخللع(، املؤلف:تقي الدين أيب اْلسن علي بن  (1

ه(، ُتقيق: رسالة علمية مقدمة من الطالب/ 756عبدالكاف السبكي الشافعي )
 ه.1430ُممد نصر ُممد الزهراين، جامعة أم القرى، 

 بن علي اْلسن أيب الدين تقي:املؤلف ،(الصداق كتاب) املنهاج شرح ف البتهاج (1
 /الطالب من مقدمة علمية رسالة: ُتقيق ،(ه756) الشافعي السبكي عبدالكاف

 .ه1430 القرى، أم جامعة عبداْلميد صاحل الغامدي،
 حبان بن أَحد بن حبان بن ُممد: حبان، املؤلف ابن صحيح تقريب ف اْلحسان (2

: ، ترتيب(ه 354: املتوىف) الُبسيت الدارمي، حات، أبو التميمي، َمعحبَد، بن معاذ بن
 أحاديثه وخرج ، حققه(ه  739: املتوىف) الفارسي بلبان بن علي الدين عَلء اْلمي
 اْلوَل،: بيوت، الطبعة الرسالة، مؤسسة: اْلرنؤوط، الناشر شعيب: عليه وعلق

 م. 1988 - ه  1408
: املتوىف) الطوسي الغزال ُممد بن ُممد حامد أبو: الدين، املؤلف علوم إحياء (3

 بيوت. – املعرفة دار: ، الناشر(ه 505
 اْللباين الدين نصر ُممد:  السبيل، املؤلف منار أحاديث ُتريج ف الغليل إرواء (4

 – اْلسَلمي املكتب: الشاويش، الناشر زهي: ، إشراف(ه 1420:  املتوىف)
 م.1985 - ه  1405 الثانية: بيوت، الطبعة

 عاصم بن الرب عبد بن ُممد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: الستذكار، املؤلف (2
معوض،  علي ُممد عطا، ُممد ساَل: ، ُتقيق(ه 463: املتوىف) القرطِب النمري
 .2000 – 1421 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: الناشر
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 بن ُممد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: اْلصحاب، املؤلف معرفة ف الستيعاب (5
البجاوي،  ُممد علي: ، احملقق(ه 463: املتوىف) القرطِب النمري عاصم بن الرب عبد

 م. 1992 - ه  1412 اْلوَل،: بيوت، الطبعة اْليل، دار: الناشر
 اْلنصاري، زكرَي بن ُممد بن زكرَي: الطالب، املؤلف روض شرح ف املطالب أسىن (6

 اْلسَلمي.  الكتاب دار ، (ه 926: املتوىف) السنيكي َيىي أبو الدين زين
 املنذر بن إبراهيم بن ُممد بكر أبو: العلماء، املؤلف مذاهب على اْلشراف (3

: َحاد، الناشر أبو اْلنصاري أَحد صغي: ، احملقق(ه 319: املتوىف) النيسابوري
 اْلوَل،: املتحدة، الطبعة العربية اْلمارات - اخليمة رأس الثقافية، مكة مكتبة

 م. 2004 - ه 1425

 بن أَحد بن ُممد بن علي بن أَحد الفضل أبو: الصحابة، املؤلف َتييز ف اْلصابة (7
 ُممد وعلى املوجود عبد أَحد عادل: ، ُتقيق(ه 852: املتوىف) العسقَلين حجر

 ه . 1415 - اْلوَل: بيوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: معوض، الناشر
 قرة بشرح املعْي فتح على حاشية هو) املعْي فتح ألفاظ حل على الطالبْي إعانة (8

 شطا ُممد بن عثمان( ِبلبكري املشهور) بكر أبو: ، املؤلف(الدين ِبهمات العْي
والتوريع،  والنشر للطباعة الفكر دار ، (ه 1310: املتوىف) الشافعي الدمياطي

 م. 1997 - ه  1418 اْلوَل،: الطبعة
أعَلم املكيْي، املصنف/ عبدهللا بن عبدالرَحن بن عبدالرحيم املعلمي، الطبعة  (9

 اْلسَلمي.ه ، مؤسسة الفرقان للِتاث 1421اْلوَل، 
 الزركلي فارس، بن علي بن ُممد بن ُممود بن الدين خي: اْلعَلم، املؤلف (10

 عشر اخلامسة: للمَليْي، الطبعة العلم دار: ، الناشر(ه 1396: املتوىف) الدمشقي
 م. 2002 مايو/  أَير -



                                                                (965)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 بن ُممد بن ُممد بن علي اْلسن أبو: الشافعي، املؤلف الفقه ف اْلقناع (11
 .(ه 450: املتوىف) ِبملاوردي الشهي البغدادي، البصري حبيب

 أَحد بن ُممد الدين، مشس: شجاع، املؤلف أيب ألفاظ حل ف اْلقناع (12
 والدراسات البحوث مكتب: ، احملقق(ه 977: املتوىف) الشافعي الشربيين اخلطيب

 بيوت. – الفكر دار الفكر،  دار -
 عثمان بن العباس بن إدريس بن ُممد هللا عبد أبو الشافعي: اْلم، املؤلف (13

 ،(ه 204: املتوىف) املكي القرشي املطلِب مناف عبد بن املطلب عبد بن شافع بن
 م.1990/ه 1410 بيوت، – املعرفة دار

 هللا عبد بن قاسم: الفقهاء، املؤلف بْي املتداولة اْللفاظ تعريفات ف الفقهاء أنيس (4
مراد،  حسن َيىي: ، احملقق(ه 978 :املتوىف) اْلنفي الرومي القونوي علي أمي بن

 ه .1424-م2004: العلمية، الطبعة الكتب دار: الناشر

 عبد احملاسن أبو الروَيين،: ،املؤلف (الشافعي املذهب فروع ف) املذهب حبر (14
 الكتب دار السيد، فتحي طارق: ، احملقق(ه  502 ت) إمساعيل بن الواحد

 م 2009 اْلوَل،: العلمية، الطبعة
 بن ُممد بن أَحد بن ُممد الوليد أبو: املقتصد، املؤلف وَناية اجملتهد بداية (15

 دار: ، الناشر(ه 595: املتوىف) اْلفيد رشد ِببن الشهي القرطِب رشد بن أَحد
 م. 2004 - ه 1425: النشر طبعة، َتريخ بدون: القاهرة، الطبعة – اْلديث

 القرشي كثي  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: والنهاية، املؤلف البداية (16
 إحياء دار: شيي، الناشر علي: ، احملقق(ه 774: املتوىف) الدمشقي ُث البصري
 م. 1988 - ه  ،1408 اْلوَل: العريب، الطبعة الِتاث
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 مسعود بن بكر أبو الدين، عَلء: الشرائع، املؤلف ترتيب ف الصنائع بدائع (17
: العلمية، الطبعة الكتب دار: الناشر، (ه 587: املتوىف) اْلنفي الكاساين أَحد بن

 م.1986 - ه 1406 الثانية،
 بن علي بن ُممد: السابع، املؤلف القرن بعد من ِبحاسن الطالع البدر (18

 بيوت - املعرفة دار: ، الناشر(ه 1250:املتوىف) اليمين الشوكاين هللا عبد بن ُممد
 جَلل بكر، أيب بن الرَحن عبد: والنحاة، املؤلف اللغويْي طبقات ف الوعاة بغية (5

 املكتبة: إبراهيم، الناشر الفضل أبو ُممد: ، احملقق(ه 911: املتوىف) السيوطي الدين
 صيدا./  لبنان - العصرية

 ُممد بن الرَحن عبد بن ُممد اخلي أبو الدين مشس: البلدانيات، املؤلف (19
 العطاء دار: القطان، الناشر ُممد بن حسام: ، احملقق(ه 902: املتوىف) السخاوي

 م.2001 - ه 1422 اْلوَل،: السعودية، الطبعة –
: والشمائل، املؤلف والسي املعجزات تلخيص ف اْلماثل وبغية احملافل َبجة (20

 دار: ، الناشر(ه 893: املتوىف) اْلرضي العامري َيىي بن ُممد بن بكر أىب بن َيىي
 بيوت، الطبعة اْلوَل. – صادر

 بن اخلي أيب بن َيىي اْلسْي أبو: الشافعي، املؤلف اْلمام مذهب ف البيان (21
 دار النوري،  ُممد قاسم: ، احملقق(ه 558: املتوىف) الشافعي اليمين العمراين ساَل

 م. 2000 -ه  1421 جدة، – املنهاج
 اْلسيين، الرز اق عبد بن ُمم د بن ُمم د: القاموس، املؤلف جواهر من العروس َتج (6

 من جمموعة: ، احملقق(ه 1205: املتوىف) الزَّبيدي ِبرتضى، امللق ب الفيض، أبو
 اَلداية. دار: احملققْي، الناشر
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 الرز اق عبد بن ُمم د بن ُمم د: القاموس، املؤلف جواهر من العروس َتج (22
 جمموعة: ، احملقق(ه 1205: املتوىف) الزَّبيدي ِبرتضى، امللق ب الفيض، أبو اْلسيين،

 اَلداية. ردا: احملققْي، الناشر من
 الطيب أبو: واْلول، املؤلف اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج (23

 القانَّوجي البخاري اْلسيين هللا لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق ُممد
: قطر، الطبعة اْلسَلمية، والشؤون اْلوقاف وزارة: ، الناشر(ه 1307: املتوىف)

 م. 2007 - ه  1428 اْلوَل،
 مهدي بن أَحد بن ثبت بن علي بن أَحد بكر أبو: املؤلف بغداد، َتريخ (24

: معروف، الناشر عواد بشار الدكتور: ، احملقق(ه 463: املتوىف) البغدادي اخلطيب
 م. 2002 - ه 1422 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – اْلسَلمي الغرب دار

 الطَلب منهج) املنهج شرح على البجيمي حاشية=  العبيد لنفع التجريد (25
 منهج شرح ف شرحه ُث للنووي الطالبْي منهاج من اْلنصاري زكرَي اختصره
َماي   عمر بن ُممد بن سليمان: ، املؤلف(الطَلب : املتوىف) الشافعي املصري الُبَجيح
 م1950 - ه 1369 اْللِب،  مطبعة ،(ه 1221

ُترير الفتاوى على التنبيه واملنهاج واْلاوي، املؤلف: اْلمام اْلافظ ول  (26
ه(، 826الدين أيب زرعة عبدالرحيم بن اْلسْي بن عبدالرَحن العراف الشافعي )

 ه.1432ُتقيق/ عبدالرَحن فهمي ُممد الزواوي، دار املنهاج ، الطبعة اْلوَل ، 
 علي اْلسن أبو الدين عَلء: اْلصول، املؤلف علم وُتذيب املنقول ُترير (27

 هللا عبد: ، تقريظ(ه  885: املتوىف) اْلنبلي الصاْلي الدمشقي املرداوي سليمان بن
 وزارة: العريب، الناشر هشام. د هاشم، هللا عبد: عقيل، ُتقيق بن العزيز عبد بن

 م. 2013 - ه  1434 اْلوَل،: قطر، الطبعة اْلسَلمية، والشؤون اْلوقاف
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 داود بن إبراهيم بن علي: الدين، املؤلف ُميي اْلمام ترمجة ف الطالبْي ُتفة (28
، (ه 724: املتوىف) العطار ابن الدين عَلء اْلسن، أبو سليمان، بن سلمان بن

سلمان،  آل حسن بن مشهور عبيدة أبو: أحاديثه وخرج عليه وعلق نصه ضبط
 م. 2007 - ه  1428 اْلوَل،: اْلردن، الطبعة – عمان اْلثرية، الدار: الناشر

 ُممد اخلي أبو الدين مشس: الشريفة، املؤلف املدينة َتريخ ف اللطيفة التحفة (29
: املتوىف) السخاوي ُممد بن عثمان بن بكر أيب بن ُممد بن الرَحن عبد بن

 الوَل: لبنان، الطبعة– بيوت العلميه، الكتب: ، الناشر(ه 902
 م1993/ه 1414

 حجر بن علي بن ُممد بن أَحد: املنهاج، املؤلف شرح ف احملتاج ُتفة (30
 - ه  1357 ُممد،  مصطفى لصاحبها ِبصر الكربى التجارية املكتبة اَليتمي،
 م. 1983

 أبو: ، املؤلف(حبان لبن اجملروحْي كتاب  أحاديث أطراف) اْلفاظ تذكرة (31
 القيسراين ِببن املعروف الشيباين، املقدسي أَحد بن علي بن طاهر بن ُممد الفضل

 للنشر الصميعي دار: السلفي، الناشر اجمليد عبد َحدي: ، ُتقيق(ه 507: املتوىف)
 م. 1994 - ه  1415 اْلوَل،: الرَيض، الطبعة والتوزيع،

 عثمان بن أَحد بن ُممد هللا عبد أبو الدين مشس: اْلفاظ، املؤلف تذكرة (32
از بن لبنان، -بيوت العلمية الكتب دار: ، الناشر(ه 748: املتوىف) الذهِب قَاْيح

 م.1998 -ه 1419 اْلوَل،: الطبعة
 أبو الدين سراج امللقن ابن: امللقن، املؤلف لبن الشافعي الفقه ف التذكرة (33

 ُممد: ، ُتقيق(ه 804: املتوىف) املصري الشافعي أَحد بن علي بن عمر حفص
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 اْلوَل،: لبنان، الطبعة – بيوت العلمية، الكتب إمساعيل،  دار حسن ُممد حسن
 م. 2006 - ه  1427

يي الدين َيىي شرف النووي تصحيح التنبيه، املؤلف: اْلمام أيب زكرَي ُم (34
ه(، ُتقيق: د/ ُممد عقلة اْلبراهيم، مؤسسة الرسالة، الطبعة اْلوَل 676)

 ه.1417
تلخيص اْلبي ف ُتريج أحاديث الرافعي الكبي، املؤلف: أيب الفضل  (35

شهاب الدين ابن حجر العسقَلين، اعتىن به: أبو عاصم حسن بن عباس بن 
 م.1995-ه1416ة، الطبعة اْلوَل، قطب، مؤسسة قرطبة، دار املشكا

 يوسف بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي، املؤلف الفقه ف التنبية (36
 الكتب. عاَل ، (ه 476: املتوىف) الشيازي

 شرف بن َيىي الدين ُميي زكرَي أبو: واللغات، املؤلف اْلمساء ُتذيب (37
: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره ه (، عنيت676: املتوىف) النووي
 لبنان. – بيوت العلمية، الكتب املنيية، دار الطباعة إدارة ِبساعدة العلماء شركة

 بن الرَحن عبد بن يوسف: الرجال، املؤلف أمساء ف الكمال ُتذيب (38
 املزي الكلِب القضاعي ُممد أيب الزكي ابن الدين مجال اْلجاج، أبو يوسف،

 – الرسالة مؤسسة: معروف، الناشر عواد بشار. د: ، احملقق(ه 742: املتوىف)
 م.1980 – 1400 اْلوَل،: بيوت، الطبعة

: املتوىف) منصور أبو اَلروي، اْلزهري بن أَحد بن ُممد: اللغة، املؤلف ُتذيب (7
بيوت،  – العريب الِتاث إحياء دار: مرعب، الناشر عوض ُممد: ، احملقق(ه 370
 م.2001 اْلوَل،: الطبعة
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 منصور أبو اَلروي، اْلزهري بن أَحد بن ُممد: اللغة، املؤلف ُتذيب (39
 – العريب الِتاث إحياء دار: مرعب، الناشر عوض ُممد: ، احملقق(ه 370: املتوىف)

 م.2001 اْلوَل،: بيوت، الطبعة
 بن اْلسْي ُممد أبو السنة، ُميي: الشافعي، املؤلف اْلمام فقه ف التهذيب (40

 أَحد عادل: ، احملقق(ه  516: املتوىف) الشافعي البغوي الفراء بن ُممد بن مسعود
 - ه  1418 اْلوَل،: العلمية، الطبعة الكتب دار معوض، ُممد علي املوجود، عبد

 م. 1997
 جامع الشروح واْلواشي، املؤلف: عبدهللا ُممد اْلبشي، الطبعة اْلوَل. (41
 بن َسوحرة بن عيسى بن ُممد: الِتمذي، املؤلف سنن - الكبي اْلامع (42

 عواد بشار: ، احملقق(ه 279: املتوىف) عيسى أبو الِتمذي، الضحاك، بن موسى
 م. 1998: النشر بيوت، سنة – اْلسَلمي الغرب دار: معروف، الناشر

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اْلامع (43
 البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن ُممد: البخاري، املؤلف صحيح=  وأَيمه وسننه

 عن مصورة) النجاة طوق دار: الناصر، الناشر نصر بن زهي ُممد: اْلعفي، احملقق
 ه .1422 اْلوَل،: ، الطبعة(الباقي عبد فؤاد ُممد ترقيم ترقيم ِبضافة السلطانية

 بن ُممد هللا عبد أبو: القرطِب، املؤلف تفسي=  القرآن ْلحكام اْلامع (44
: املتوىف) القرطِب الدين مشس اخلزرجي اْلنصاري فرح بن بكر أيب بن أَحد

 – املصرية الكتب دار: أطفيش، الناشر وإبراهيم الربدوين أَحد: ، ُتقيق(ه 671
 م. 1964 - ه 1384 الثانية،: القاهرة، الطبعة

 ُممد الدين مشس: والشهود، املؤلف واملوقعْي القضاة ومعْي العقود جواهر (45
: املتوىف) الشافعي القاهري ُث اْلسيوطي املنهاجي اخلالق، عبد بن علي بن أَحد بن
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 الكتب دار السعدين،  ُممد اْلميد عبد مسعد: أحاديثها وخرج ، حققها(ه 880
 م. 1996 - ه  1417 اْلوَل،: لبنان، الطبعة – بيوت العلمية

 هللا نصر بن ُممد بن القادر عبد: اْلنفية، املؤلف طبقات ف املضية اْلواهر (46
 كتب  ُممد مي: ، الناشر(ه 775: املتوىف) اْلنفي الدين ُميي ُممد، أبو القرشي،

 كراتشي.  – خانه
 عمية،  الربلسي وأَحد القليويب سَلمة أَحد: وعمية، املؤلف قليويب حاشيتا (47

 م.1995-ه 1415 بيوت،  – الفكر دار
املزين،  خمتصر شرح وهو الشافعي اْلمام مذهب فقه ف الكبي اْلاوي (48

 الشهي البغدادي، البصري حبيب بن ُممد بن ُممد بن علي اْلسن أبو: املؤلف
 أَحد عادل الشيخ - معوض ُممد علي الشيخ: ، احملقق(ه 450: املتوىف) ِبملاوردي

 م. 1999- ه  1419 لبنان،  – بيوت العلمية، الكتب دار املوجود،  عبد
 اْلسْي بن أَحد بن ُممد: الفقهاء، املؤلف مذاهب معرفة ف العلماء حلية (49

، القفال الشاشي بكر أبو عمر، بن  املستظهري اْلسَلم، فخر امللقب الفارقي 
 الرسالة مؤسسة درادكة،  إبراهيم أَحد َيسْي. د: ، احملقق(ه 507: املتوىف) الشافعي

 م.1980 عمان،/  بيوت - اْلرقم دار /
 َبادر بن هللا عبد بن ُممد الدين بدر هللا عبد أبو: الزواَي، املؤلف خباَي (50

 وزارة العاين،  هللا عبد القادر عبد: ، احملقق(ه 794: املتوىف) الشافعي الزركشي
 .1402 اْلوَل،: الكويت، الطبعة – اْلسَلمية والشئون اْلوقاف

اخلزائن السنية من مشاهي الكتب الفقهية من ْلئمتنا الشافعية، مجعها:  (51
عبداملطلب اْلندونسي، اعتىن به: عبدالعزيز السايب، مؤسسة عبدالقادر بن 

 ه.1425الرسالة، الطبعة اْلوَل، 
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 بن علي بن أَحد الفضل أبو: الثامنة، املؤلف املائة أعيان ف الكامنة الدرر (52
 عبد ُممد/  مراقبة: ، احملقق(ه 852: املتوىف) العسقَلين حجر بن أَحد بن ُممد
: اَلند، الطبعة /اِبد صيدر - العثمانية املعارف دائرة جملس: ضان، الناشر املعيد

 م.1972 /ه 1392 الثانية،
: املتوىف) النووي شرف بن َيىي الدين ُميي زكرَي أبو: املنهاج، املؤلف دقائق (53

 بيوت. – حزم ابن دار الغوج، أَحد إَيد: ، احملقق(ه 676
 بن علي بن إبراهيم: املذهب، املؤلف علماء أعيان معرفة ف املذهب الديباج (54

 الدكتور: وتعليق ، ُتقيق(ه 799: املتوىف) اليعمري الدين برهان فرحون، ابن ُممد،
 القاهرة. والنشر، للطبع الِتاث دار: النور، الناشر أبو اْلَحدي ُممد

 الذخية (55
 تقي علي، بن أَحد بن ُممد: واْلسانيد، املؤلف السنن رواة ف التقييد ذيل (56

 يوسف كمال:  ، احملقق(ه 832: املتوىف) الفاسي اْلسين املكي الطيب أبو الدين،
 اْلوَل،: لبنان، الطبعة بيوت، العلمية، الكتب دار: اْلوت، الناشر

 م.1990/ه 1410
 بن جعفر الفيض أيب بن ُممد هللا عبد أبو: املسلسَلت، املؤلف رسالة (57

 أيب: وتعليق ُتريج ،(ه 1345: املتوىف) الكتاين ب  الشهي اْلدريسي اْلسين إدريس
 – بيوت العلمية، الكتب دار: الطنجي، الناشر العمراين اْلله عبد بن بدر الفضل

 م. 2003 - ه  1424 اْلوَل،: لبنان، الطبعة
 شرف بن َيىي الدين ُميي زكرَي أبو: املفتْي، املؤلف وعمدة الطالبْي روضة (58

 -بيوت اْلسَلمي، املكتب الشاويش، زهي: ، ُتقيق(ه 676: املتوىف) النووي
 م.1991/  ه 1412 الثالثة،: عمان، الطبعة -دمشق
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 أبو اَلروي، اْلزهري بن أَحد بن ُممد: الشافعي، املؤلف ألفاظ غريب ف الزاهر (8
 دار: السعدين، الناشر اْلميد عبد مسعد: ، احملقق(ه 370: املتوىف) منصور

 الطَلئع.

 حسْي بن أَحد العباس أبو الدين شهاب: الشافعي، املؤلف الفقه ف الزبد (59
 بيوت. – املعرفة دار ، (ه 844: املتوىف) الشافعي رسَلن ابن علي بن حسن بن

السحب الوابلة على ضرائح اْلنابلة، املؤلف: ُممد بن عبدهللا بن َحيد  (60
النجدي املكي، حققه: الشيخ: بكر أبو زيد، د/ عبدالرَحن العثيمْي، مؤسسة 

 الطبعة اْلوَل.الرسالة، 
السراج الوهاج تكملة كاف احملتاج إَل شرح املنهاج لألسنوي، املؤلف:  (61

ه(، كتاب النكاح 794اْلمام بدر الدين ُممد بن عبدهللا بن َبادر الزركشي )
والصداق، ُتقيق رسالة علمية مقدمة من الطالب: عبداللطيف بن سعيد املخلفي، 

 ه. 1426اْلامعة اْلسَلمية، 

الوهاج تكملة كاف احملتاج إَل شرح املنهاج لألسنوي، املؤلف: السراج  (62
ه(، كتاب النشوز 794اْلمام بدر الدين ُممد بن عبدهللا بن َبادر الزركشي )

واخللع، ُتقيق رسالة علمية مقدمة من الطالب: لقمان برهان، اْلامعة اْلسَلمية، 
 ه.1426

هاج لألسنوي، املؤلف: السراج الوهاج تكملة كاف احملتاج إَل شرح املن (63
ه(، كتاب اْلراح 794اْلمام بدر الدين ُممد بن عبدهللا بن َبادر الزركشي )

والدَيت، ُتقيق رسالة علمية مقدمة من الطالب: أنس برهان الدين مستعْي، 
 ه.1426اْلامعة اْلسَلمية، 
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 الغمراوي الزهري ُممد العَلمة: املنهاج، املؤلف منت على الوهاج السراج (64
 بيوت. – والنشر للطباعة املعرفة دار ، (ه 1337 بعد: توىفامل)
سلم املتعلم احملتاج إَل معرفة رموز املنهاج، تصنيف: أَحد ميقري مشيلة  (65

 اْلهدل، اعتىن به: فهد عبدهللا ُممد اْلبيشي، الطبعة اْلوَل.
 القزويين، يزيد بن ُممد هللا عبد أبو ماجة ابن: ماجه، املؤلف ابن سنن (66

 دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد ُممد: ، ُتقيق(ه 273: املتوىف) يزيد أبيه اسم وماجة
 اْللِب. البايب عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء

 بشي بن إسحاق بن اْلشعث بن سليمان داود أبو: داود، املؤلف أيب سنن (67
تاين اْلزدي عمرو بن شداد بن سح جا  الدين ُميي ُممد: ، احملقق(ه 275: املتوىف) الس ا

 بيوت. – صيدا العصرية، املكتبة: اْلميد، الناشر عبد
 بن مهدي بن أَحد بن عمر بن علي اْلسن أبو: الدارقطين، املؤلف سنن (68

 وضبط ، حققه(ه 385: املتوىف) الدارقطين البغدادي دينار بن النعمان بن مسعود
 هللا، حرز اللطيف عبد شلِب، املنعم عبد حسن الرنؤوط، شعيب: عليه وعلق نصه
 ه  1424 اْلوَل،: لبنان، الطبعة – بيوت الرسالة، مؤسسة: برهوم، الناشر أَحد

 م. 2004 -
 اخلراساين، علي بن شعيب بن أَحد الرَحن عبد أبو: الكربى، املؤلف السنن (69

 شلِب، أشرف املنعم عبد حسن: أحاديثه وخرج ، حققه(ه 303: املتوىف) النسائي
 اْلرنؤوط شعيب: عليه

ردي موسى بن علي بن اْلسْي بن أَحد: الكربى، املؤلف السنن (70 َروحجا  اخُلسح
عطا،  القادر عبد ُممد: ، احملقق(ه 458: املتوىف) البيهقي بكر أبو اخلراساين،
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 - ه  1424 الثالثة،: لبنات، الطبعة – بيوت العلمية، الكتب دار: الناشر
 م.2003

 شعبة بن منصور بن سعيد عثمان أبو: منصور، املؤلف بن سعيد سنن (71
: اْلعظمي، الناشر الرَحن حبيب: ، احملقق(ه 227: املتوىف) اْلوزجاين اخلراساين

 م.1982- ه 1403 اْلوَل،: اَلند، الطبعة – السلفية الدار
 بن أَحد بن ُممد هللا عبد أبو الدين مشس: النبَلء، املؤلف أعَلم سي (72

از بن عثمان : القاهرة، الطبعة -اْلديث دار: ، الناشر(ه 748: املتوىف) الذهِب قَاْيح
 م.2006-ه 1427

 ُممد بن أَحد بن اْلي عبد: ذهب، املؤلف من أخبار ف الذهب شذرات (73
 ُممود: ، حققه(ه 1089: املتوىف) الفَلح أبو اْلنبلي، الَعكري العماد ابن

 – دمشق كثي،  ابن دار: اْلرنؤوط، الناشر القادر عبد: أحاديثه اْلرنؤوط، خرج
 م. 1986 - ه  1406 اْلوَل،: بيوت، الطبعة

، املؤلف مشكال َشرحُ  (74 يطا  تقي عمرو، أبو الرَحن، عبد بن عثمان: الَوسا
 أَحد خليفة املنعم عبد. د: ، احملقق(ه 643: املتوىف) الصَلح ِببن املعروف الدين

 اْلوَل،: السعودية، الطبعة العربية اململكة والتوزيع، للنشر إشبيليا كنوز  دار بَلل، 
 م. 2011 - ه  1432

 سعيد بن نشوان: الكلوم، املؤلف من العرب كَلم  ودواء العلوم مشس (75
 مطهر - العمري هللا عبد بن حسْي د: ، احملقق(ه 573: املتوىف) اليمين اْلميى

 - بيوت) املعاصر الفكر دار: هللا، الناشر عبد ُممد يوسف د - اْلرَيين علي بن
 م. 1999 - ه  1420 اْلوَل،: ، الطبعة(سورية - دمشق) الفكر دار ،(لبنان
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 َحاد بن إمساعيل نصر أبو: العربية، املؤلف وصحاح اللغة َتج الصحاح (76
 دار: عطار، الناشر الغفور عبد أَحد: ، ُتقيق(ه 393: املتوىف) الفارايب اْلوهري

 م. 1987 - ه  1407 الرابعة: بيوت، الطبعة – للمَليْي العلم
 النيسابوري القشيي اْلسن أبو اْلجاج بن مسلم: صحيح مسلم، املؤلف (77

 العريب الِتاث إحياء دار: الباقي، الناشر عبد فؤاد ُممد: ، احملقق(ه 261: املتوىف)
 بيوت. –

 بن ُممد هللا عبد أبو الدين، مشس: السلف، املؤلف ِبوصول اخللف صلة (78
: املتوىف) املالكي املكي   السوسي الر وداين طاهر بن الفاسي بن سليمان بن ُممد

بيوت،  – اْلسَلمي الغرب دار: النشر حجي، دار ُممد: ، احملقق(ه 1094
 م.1988 ه ،1408 اْلوَل،: الطبعة

 بن ُممد اخلي أبو الدين مشس: التاسع، املؤلف القرن ْلهل الَلمع الضوء (79
، (ه 902: املتوىف) السخاوي ُممد بن عثمان بن بكر أيب بن ُممد بن الرَحن عبد

 بيوت. – اْلياة مكتبة دار منشورات: الناشر
 القادر عبد بن الدين تقي: اْلنفية، املؤلف تراجم ف السنية الطبقات (80

 .(ه 1010: املتوىف) الغزي الداري التميمي
 الدين تقي بن الوهاب عبد الدين َتج: الكربى، املؤلف الشافعية طبقات (81

 ُممد الفتاح عبد. د الطناحي ُممد ُممود. د: ، احملقق(ه 771: املتوىف) السبكي
 ه .1413 الثانية،: والتوزيع، الطبعة والنشر للطباعة هجر: اْللو، الناشر

طبقات الشافعية، املؤلف عماد الدين إمساعيل بن عمر اْلسنوي  (82
بعة اْلوَل ه(، ُتقيق: عبداْلفيظ منصور، دار املدار اْلسَلمي، الط776)

 م.2004
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 اْلسدي عمر بن ُممد بن أَحد بن بكر أبو: الشافعية، املؤلف طبقات (83
. د: ، احملقق(ه 851: املتوىف) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي، الشهِب
 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – الكتب عاَل: النشر خان، دار العليم عبد اْلافظ
 ه  1407

 اْلسدي عمر بن ُممد بن أَحد بن بكر أبو: الشافعية، املؤلف طبقات (84
. د: ، احملقق(ه 851: املتوىف) شهبة قاضي ابن الدين تقي الدمشقي، الشهِب
 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – الكتب عاَل: النشر خان، دار العليم عبد اْلافظ
 ه . 1407

 القرشي كثي  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: الشافعيْي، املؤلف طبقات (85
 زينهم ُممد د هاشم، عمر أَحد د: ، ُتقيق(ه 774: املتوىف) الدمشقي ُث البصري

 م. 1993 - ه  1413: النشر الدينية، َتريخ الثقافة مكتبة: عزب، الناشر ُممد
 تقي عمرو، أبو الرَحن، عبد بن عثمان: الشافعية، املؤلف الفقهاء طبقات (86

جنيب،  علي الدين ُميي: ، احملقق(ه 643: املتوىف) الصَلح ِببن املعروف الدين
 م.1992 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – اْلسَلمية البشائر دار: الناشر

: املتوىف) الشيازي علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الفقهاء، املؤلف طبقات (87
 إحسان: ، احملقق(ه 711: املتوىف) منظور ابن مكرم بن ُممد: ، هذبهُ ( ه 476

 م.1970 اْلوَل،: لبنان، الطبعة – بيوت العريب، الرائد دار: عباس، الناشر
 اَلامشي منيع بن سعد بن ُممد هللا عبد أبو: الكربى، املؤلف الطبقات (88

 ُممد: ، ُتقيق(ه 230: املتوىف) سعد ِببن املعروف البغدادي البصري، ِبلولء،
 ه  1410 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد

 م. 1990 -
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املؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباين ، طبقات خليفة بن خياط (9
رواية: أيب عمران موسى بن زكرَي بن َيىي ، ه (240العصفري البصري )املتوىف: 

احملقق: د ، ه ( 3ه ( ، ُممد بن أَحد بن ُممد اْلزدي )ت ق  3التسِتي )ت ق 
ه  =  1414سنة النشر: ، باعة والنشر والتوزيعالناشر: دار الفكر للط، سهيل زكار

 .م 1993

 بن الوهاب عبد: الربيهي، املؤلف بتاريخ املعروف /اليمن صلحاء طبقات (89
 ُممد هللا عبد: ، احملقق(ه 904: املتوىف) اليمين السكسكي الربيهي الرَحن عبد

 صنعاء. – الرشاد مكتبة: اْلبشي، الناشر
اْلمام أيب عبدهللا ُممد بن أَحد بن  طبقات علماء اْلديث، املؤلف: (90

عبداَلادي الدمشقي الصاْلي، ُتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم الزيبق،مؤسسة 
 ه.1415الرسالة، الطبعة الثانية، 

 َيسْي ُممد الفيض أبو الدين علم: املسلسلة، املؤلف اْلحاديث ف العجالة (91
دمشق،  – البصائر دار: شر، النا(ه 1411: املتوىف) املكي الفاداين عيسى ُممد بن

 .1985 الثانية،: الطبعة
 بن ُممد بن الكرمي عبد: الكبي، املؤلف ِبلشرح املعروف الوجيز شرح العزيز (92

 ُممد علي: ، احملقق(ه 623: املتوىف) القزويين الرافعي القاسم أبو الكرمي، عبد
: الطبعةلبنان،  – بيوت العلمية، الكتب دار املوجود، عبد أَحد عادل - عوض
 م.1997 - ه  1417 اْلوَل،

 بن خليفة بن القاسم بن أَحد: اْلطباء، املؤلف طبقات ف اْلنباء عيون (10
: ، احملقق(ه 668: املتوىف) أصيبعة أيب ابن العباس أبو الدين، موفق اخلزرجي يونس

 .بيوت – اْلياة مكتبة دار: رضا، الناشر نزار الدكتور
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 اَلروي هللا عبد بن سَل م بن القاسم ُعبيد أبو: اْلديث، املؤلف غريب (11
 دائرة مطبعة: خان، الناشر املعيد عبد ُممد. د: ، احملقق(ه 224: املتوىف) البغدادي
 م. 1964 - ه  1384 اْلوَل،: الدكن، الطبعة -آِبد حيدر العثمانية، املعارف

 الدين تقي عمرو، أبو الرَحن، عبد بن عثمان: الصَلح، املؤلف ابن فتاوى (93
 القادر،  عبد هللا عبد موفق. د: ،احملقق(ه 643: املتوىف) الصَلح ِببن املعروف

 1407. اْلوَل،: بيوت، الطبعة – الكتب عاَل،  واْلكم العلوم مكتبة
 أبو حجر بن علي بن أَحد: البخاري، املؤلف صحيح شرح الباري فتح (94

 وأبوابه كتبه  ، رقم1379 بيوت، - املعرفة دار: الشافعي، الناشر العسقَلين الفضل
 ُمب: طبعه على وأشرف وصححه ِبخراجه الباقي، قام عبد فؤاد ُممد: وأحاديثه

 ِبز رَحه هللا. بن هللا عبد بن العزيز عبد: العَلمة تعليقات اخلطيب، عليه الدين
 ُممد بن علي بن ُممد: الشوكاين، املؤلف اْلمام فتاوى من الرِبين الفتح (95

 ُممد» مصعب أبو: ورتبه ، حققه(ه 1250: املتوىف) اليمين الشوكاين هللا عبد بن
 اليمن - صنعاء اْلديد، اْليل مكتبة: حَلق، الناشر حسن بن «صبحي

 الفقه ف الوجيز لكتاب شرح وهو] الكبي الشرح=  الوجيز بشرح العزيز فتح (96
 ُممد بن الكرمي عبد: ، املؤلف( [ه  505: املتوىف) الغزال حامد ْليب الشافعي
 الفكر. دار ، (ه 623: املتوىف) القزويين الرافعي

 منهج هو كتابه  على للمؤلف شرح هو) الطَلب منهج بشرح الوهاب فتح (97
 ُممد بن زكرَي: ، املؤلف(للنووي الطالبْي منهاج من املؤلف اختصره الذي الطَلب

 دار ، (ه 926: املتوىف) السنيكي َيىي أبو الدين زين اْلنصاري، زكرَي بن أَحد بن
 م.1994/ه 1414: والنشر، الطبعة للطباعة الفكر
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واملسلسَلت،  واملشيخات املعاجم ومعجم واْلثبات الفهارس فهرس (98
 بعبد املعروف اْلدريسي، اْلسين ُممد ابن الكبي عبد بن اَْلي   َعبحد ُممد: املؤلف

 الغرب دار: الناشرعباس،  إحسان: ، احملقق(ه 1382: املتوىف) الكتاين اْلي
 م .1982 بيوت، الطبعة الثانية، – اْلسَلمي

الفوائد املدنية فيمن يفّت بقوله من أئمة الشافعية، املؤلف: ُممد سليمان  (99
ه (، عناية/ بسام عبدالوهاب اْلايب، دار اْلفان 1194الكردي املدين الشافعي )

 م. 2011واْلايب، الطبعة اْلوَل 
 الفيوزآِبدى يعقوب بن ُممد طاهر أبو الدين جمد: احمليط، املؤلف القاموس (100
 ُممد: الرسالة، ِبشراف مؤسسة ف الِتاث ُتقيق مكتب: ، ُتقيق(ه 817: املتوىف)

لبنان،  – بيوت والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقُسوسي، الناشر نعيم
 م. 2005 - ه  1426 الثامنة،: الطبعة

بيوت،  – الرسالة مؤسسة: الِتكي، الناشر احملسن عبد بن هللا عبد: له قدم (101
 م. 2001 - ه  1421 اْلوَل،: الطبعة

 هللا، عبد بن ُممد بن أَحد بن ُممد القاسم، أبو: الفقهية، املؤلف القوانْي (12
 .(ه 741: املتوىف) الغرنطي الكلِب جزي ابن

 أَحد بن هللا عبد الدين موفق ُممد أبو: أَحد، املؤلف اْلمام فقه ف الكاف (13
 قدامة ِببن الشهي اْلنبلي، الدمشقي ُث املقدسي اْلماعيلي قدامة بن ُممد بن

 ه  1414 اْلوَل،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر(ه 620: املتوىف) املقدسي
 م. 1994 -

 ُممد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو: املدينة، املؤلف أهل فقه ف الكاف (14
 أحيد ُممد ُممد: ، احملقق(ه 463: املتوىف) القرطِب النمري عاصم بن الرب عبد بن
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 العربية اململكة الرَيض، اْلديثة، الرَيض مكتبة: املوريتاين، الناشر ماديك ولد
 م.1980/ه 1400 الثانية،: السعودية، الطبعة

  هللا عبد بن مصطفى: والفنون، املؤلف الكتب أسامي عن الظنون كشف (102
: املتوىف) خليفة اْلاج أو خليفة حاجي ِبسم املشهور القسطنطيين جلِب كاتب

 م.1941: النشر َتريخ بغداد، – املثىن مكتبة: ، الناشر(ه 1067
 إبراهيم بن ُممد بن أَحد: القرآن، املؤلف تفسي عن والبيان الكشف (15

 مراجعةعاشور،  بن ُممد أيب اْلمام: ، ُتقيق(ه 427: املتوىف) إسحاق أبو الثعلِب،
لبنان،  – بيوت العريب، الِتاث إحياء دار: الساعدي، الناشر نظي اْلستاذ: وتدقيق
 م. 2002 - ه  ،1422 اْلوَل: الطبعة

 عبد بن ُممد بن بكر أبو: اْلختصار، املؤلف غاية حل ف اْلخيار كفاية (103
، (ه 829: املتوىف) الشافعي الدين تقي اْلصين، اْلسيين معلى بن حريز بن املؤمن
دمشق،  – اخلي دار سليمان،  وهِب وُممد بلطجي اْلميد عبد علي: احملقق
 1994 اْلوَل،: الطبعة

 أبو اْلنصاري، علي بن ُممد بن أَحد: التنبيه، املؤلف شرح ف النبيه كفاية (104
 ُممد جمدي: ، احملقق(ه 710: املتوىف) الرفعة ِببن املعروف الدين، جنم العباس،

 .2009 م اْلوَل،: العلمية، الطبعة الكتب دار ِبسلوم، سرور
 القاسم بن أَحد بن ُممد بن أَحد: الشافعي، املؤلف الفقه ف اللباب (105

 بن الكرمي عبد: ، احملقق(ه 415: املتوىف) الشافعي   احملاملي ابن اْلسن أبو الضِب،
 ه .1416 السعودية العربية اململكة املنورة، املدينة البخارى، دار العمري،  صنيتان
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 الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن ُممد: العرب، املؤلف لسان (16
 – صادر دار: ، الناشر(ه 711: املتوىف) اْلفريقى الرويفعى اْلنصاري منظور ابن

 ه . 1414 - الثالثة: بيوت، الطبعة

 السرخسي اْلئمة مشس سهل أيب بن أَحد بن ُممد: املبسوط، املؤلف (17
: النشر طبعة، َتريخ بدون: بيوت، الطبعة – املعرفة دار: الناشر، (ه 483: املتوىف)

 م.1993 - ه 1414

 بن اْلسْي بن أَحد: والتقريب ، املؤلف الغاية املسمى شجاع أيب منت (106
 عاَل ،(ه 593: املتوىف) اْلصفهاين الطيب أبو الدين شهاب شجاع، أبو أَحد،

 الكتب.
 أَحد الرَحن عبد أبو: للنسائي، املؤلف الصغرى السنن=  السنن من اجملتىب (107

 أبو الفتاح عبد: ، ُتقيق(ه 303: املتوىف) النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن
 – 1406 الثانية،: حلب، الطبعة – اْلسَلمية املطبوعات مكتب: غدة، الناشر

 م.1986
 زكرَي أبو: ، املؤلف((واملطيعي السبكي تكملة مع)) املهذب شرح اجملموع (108

 الفكر. دار ، (ه 676: املتوىف) النووي شرف بن َيىي الدين ُميي
احملرر ف فقه اْلمام الشافعي، املؤلف: اْلمام الشيخ أيب القاسم عبدالكرمي  (109

ه (، ُتقيق: ُممد حسن ُممد حسن إمساعيل، دار الكتب 624بن ُممد الرافعي، )
 م. 2005العلمية، بيوت الطبعة اْلوَل 

 سيده بن إمساعيل بن علي اْلسن أبو: عظم، املؤلفاْل واحمليط احملكم (18
 – العلمية الكتب دار: هنداوي، الناشر اْلميد عبد: ، احملقق[ه 458: ت] املرسي

 م. 2000 - ه  1421 اْلوَل،: بيوت، الطبعة
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 الطالقاين، القاسم أبو العباس، بن عباد بن إمساعيل: اللغة، املؤلف ف احمليط (19
 .(ه 385: املتوىف) عباد بن ِبلصاحب املشهور

 املزين إبراهيم أبو إمساعيل، بن َيىي بن إمساعيل: املزين، املؤلف خمتصر (110
 م.1990/ه 1410 بيوت، – املعرفة دار ،(ه 264: املتوىف)
ك، املؤلف َوعدة السالاك مدة (111  أبو الرومي، هللا عبد بن لؤلؤ بن أَحد: النَّاسا

 بطبعاها  ، ُعين(ه 769: املتوىف) الشافعي النَّقايب ابن الدين شهاب العباس،
 قطر،  الدينية، الشؤون اْلنَصاري،  إبراهايم بن هللا عبدُ  العالم َخادامُ : َوُمراَجَعتاه
 م. 1982

مدخل إَل املذهب الشافعي، للدكتور: نعمان جغيم، دار الكتب العلمية،  (112
 م.2011

 املدين اْلصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: املدونة، املؤلف (20
 - ه 1415 اْلوَل،: العلمية، الطبعة الكتب دار: ، الناشر(ه 179: املتوىف)

 م.1994

 بن بشي بن إسحاق بن اْلشعث بن سليمان داود أبو: املراسيل، املؤلف (113
تاين اْلزدي عمرو بن شداد سح جا اْلرنؤوط،  شعيب: ، احملقق(ه 275: املتوىف) الس ا
 ه .1408 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – الرسالة مؤسسة: الناشر

 هللا عبد بن ُممد اْلاكم هللا عبد أبو: الصحيحْي، املؤلف على املستدرك (114
 ِببن املعروف النيسابوري الطهماين الضِب اْلكم بن نُعيم بن َحدويه بن ُممد بن

 الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد مصطفى: ، ُتقيق(ه 405: املتوىف) البيع
 م.1990 – 1411 اْلوَل،: بيوت، الطبعة – العلمية
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 بن ُممد بن هللا عبد شيبة، أيب بن بكر أبو: شيبة، املؤلف أيب ابن مسند (115
 يوسف بن عادل: ، احملقق(ه 235: املتوىف) العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم
 اْلوَل،: الرَيض، الطبعة – الوطن دار: املزيدي، الناشر فريد بن أَحد و العزازي
 م.1997

 اْلارود بن داود بن سليمان داود أبو: الطيالسي، املؤلف داود أيب مسند (116
الِتكي،  احملسن عبد بن ُممد الدكتور: ، احملقق(ه 204: املتوىف) البصرى الطيالسي

 م. 1999 - ه  1419 اْلوَل،: مصر، الطبعة – هجر دار: الناشر
 حنبل بن ُممد بن أَحد هللا عبد أبو: حنبل، املؤلف بن أَحد اْلمام مسند (117

 عادل - اْلرنؤوط شعيب: ، احملقق(ه 241: املتوىف) الشيباين أسد بن هَلل بن
 مؤسسة: الِتكي، الناشر احملسن عبد بن هللا عبد د: وآخرون، إشراف مرشد،

 م. 2001 - ه  1421 اْلوَل،: الرسالة، الطبعة
، (ه 307: املتوىف) الر وَيين هارون بن ُممد بكر أبو: الروَيين، املؤلف مسند (118

 اْلوَل،: القاهرة، الطبعة – قرطبة مؤسسة: ْياين، الناشر أبو علي أْين: احملقق
 ه.1416

 عثمان بن العباس بن إدريس بن ُممد هللا عبد أبو الشافعي: املسند، املؤلف (119
، (ه 204: املتوىف) املكي القرشي املطلِب مناف عبد بن املطلب عبد بن شافع بن

 النسخة على: النسخة هذه لبنان، صححت – بيوت العلمية، الكتب دار: الناشر
: النشر اَلند، عام بَلد ف املطبوعة والنسخة اْلميية بولق مطبعة ف املطبوعة
 ه . 1400

 بن حبان بن ُممد: اْلقطار، املؤلف فقهاء وأعَلم اْلمصار علماء مشاهي (120
: املتوىف) الُبسيت الدارمي، حات، أبو التميمي، َمعحبَد، بن معاذ بن حبان بن أَحد
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 للطباعة الوفاء دار: ابراهيم، الناشر على مرزوق: عليه وعلق ووثقه ، حققه(ه 354
 م. 1991 - ه  1411 اْلوَل: املنصورة، الطبعة – والتوزيع والنشر

 علي بن ُممد بن أَحد: الكبي، املؤلف الشرح غريب ف املني املصباح (121
 بيوت. – العلمية املكتبة: ، الناشر(ه 770) العباس أبو اْلموي، ُث الفيومي

مصطلحات الفقهاء واْلصوليْي للحفناوي، املؤلف د: ُممد إبراهيم  (122
 ه . 1430اْلنفاوي، دار السَلم للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 

اْلمد،  أَحد بن إبراهيم بن ُممد: العقائد، املؤلف كتب  ف مصطلحات (21
 الوَل.: خزْية، الطبعة بن درا: الناشر

 بن ُممد بن هللا عبد شيبة، أيب بن بكر أبو: مصنف ابن أيب شيبة، املؤلف (123
 يوسف كمال:  ، احملقق(ه 235: املتوىف) العبسي خواسيت بن عثمان بن إبراهيم

 ه.1409 اْلوَل،: الرَيض، الطبعة – الرشد مكتبة: اْلوت، الناشر
 اليماين اْلميي نفع بن مهام بن الرزاق عبد بكر أبو: املصنف، املؤلف (124

 اجمللس: اْلعظمي، الناشر الرَحن حبيب: ، احملقق(ه 211: املتوىف) الصنعاين
 الثانية،: بيوت، الطبعة – اْلسَلمي املكتب: من اَلند، يطلب -العلمي
 ه.1403

 البعلي، الفضل أيب بن الفتح أيب بن ُممد: املقنعأ املؤلف ألفاظ على املطلع (125
 ُممود وَيسْي اْلرنؤوط ُممود: ، احملقق(ه 709: املتوىف) الدين مشس هللا، عبد أبو

 2003 - ه 1423 اْلوَل الطبعة: للتوزيع، الطبعة السوادي مكتبة: اخلطيبأ الناشر
 م.
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املؤلف: أبو اْلسْي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن ، معجم الصحابة (22
، احملقق: صَلح بن ساَل املصرات، ه (351البغدادي )املتوىف: واثق اْلموي ِبلولء 

 ه. 1418الطبعة: اْلوَل، ، املدينة املنورة -الناشر: مكتبة الغرِبء اْلثرية 

 كحالة  الغين عبد بن راغب ُممد بن رضا بن عمر: املؤلفْي، املؤلف معجم (126
 الِتاث إحياء دار بيوت، - املثىن مكتبة: ، الناشر(ه 1408: املتوىف) الدمشق

 بيوت. العريب
 أبو الرازي، القزويين زكرَيء بن فارس بن أَحد: اللغة، املؤلف مقاييس معجم (127

الفكر،  دار: هارون، الناشر ُممد السَلم عبد: ، احملقق(ه 395: املتوىف) اْلسْي
 .م1979 - ه 1399: النشر عام

 موسى بن علي بن اْلسْي بن أَحد: واآلثر، املؤلف السنن معرفة (128
ردي َروحجا  املعطي عبد: ، احملقق(ه 458: املتوىف) البيهقي بكر أبو اخلراساين، اخُلسح

 دار ،(ِبكستان - كراتشي) اْلسَلمية الدراسات جامعة: قلعجي، الناشرون أمْي
 - املنصورة) الوفاء دار ،(دمشق - حلب) الوعي دار ،(بيوت- دمشق) قتيبة

 م.1991 - ه 1412 اْلوَل،: ، الطبعة(القاهرة
 الفتح، أبو على، ابن املكارم أىب السيد عبد بن نصر: املغرب، املؤلف (129

ُطَر ازاى   اخلوارزمي الدين برهان
 العريب. الكتاب دار: ، الناشر(ه 610: املتوىف) امل

 بن ُممد الدين، مشس: املنهاج، املؤلف ألفاظ معاين معرفة إَل احملتاج مغين (130
: العلمية، الطبعة الكتب دار ، (ه 977: املتوىف) الشافعي الشربيين اخلطيب أَحد

 م.1994 - ه 1415 اْلوَل،



                                                                (987)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 ُممد بن أَحد بن هللا عبد الدين موفق ُممد أبو: قدامة، املؤلف لبن املغين (23
 املقدسي قدامة ِببن الشهي اْلنبلي، الدمشقي ُث املقدسي اْلماعيلي قدامة بن
 القاهرة. مكتبة: ، الناشر(ه 620: املتوىف)

املنهاج السوي ف ترمجة اْلمام النووي، لإلمام جَلل الدين أبو الفضل  (131
عبدالرَحن السيوطي، ُتقيق/ أَحد شقيف دمج، دار ابن حزم، الطبعة اْلوَل، 

 ه .1408
 َيىي الدين ُميي زكرَي أبو: الفقه، املؤلف ف املفتْي وعمدة الطالبْي منهاج (132

 الفكر،  دار عوض،  أَحد قاسم عوض: ، احملقق(ه 676: املتوىف) النووي شرف بن
 م.2005/ه 1425

 ُممد بن زكرَي: عنه، املؤلف هللا رضي الشافعي اْلمام فقه ف الطَلب منهج (133
، (ه 926: املتوىف) السنيكي َيىي أبو الدين زين اْلنصاري، زكرَي بن أَحد بن

 اْلوَل: بيوت، الطبعة– العلمية الكتب دار عويضة، بن ُممد بن صَلح: احملقق
 م.1997 - ه 1417

 الدين مشس: النووي، املؤلف اْلولياء قطب ترمجة ف الروي العذب املنهل (134
 .(ه 902: املتوىف) السخاوي ُممد بن الرَحن عبد بن ُممد اخلي أبو
 الدين مشس: النووي، املؤلف اْلولياء قطب ترمجة ف الروي العذب املنهل (135

 .(ه 902: املتوىف) السخاوي ُممد بن الرَحن عبد بن ُممد اخلي أبو
 بن علي بن إبراهيم اسحاق أبو: الشافعي، املؤلف اْلمام فقة ف املهذب (136

 العلمية. الكتب دار ، (ه 476: املتوىف) الشيازي يوسف
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املهمات ف شرح الروضة والرافعي، املؤلف/ اْلمام مجال الدين عبدالرحيم  (137
الدمياطي، دار ابن حزم، الطبعة اْلوَل، ه(، اعتىن به: أيب الفضل 442اْلسنوي )

 ه.1430
 – اْلسَلمية والشئون اْلوقاف وزارة: عن الكويتية، صادر الفقهية املوسوعة (138

 1427 - 1404 من) جزًء، الطبعة اْلوَل والثانية 45: اْلجزاء الكويت، عدد
 .(ه 
: املتوىف) املدين اْلصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: املوطأ، املؤلف (139

 آل سلطان بن زايد مؤسسة: اْلعظمي، الناشر مصطفى ُممد: ، احملقق(ه 179
 1425 اْلوَل،: اْلمارات، الطبعة – ظِب أبو - واْلنسانية اخليية لألعمال َنيان

 م. 2004 - ه 
 املالكي الرَحن عبد بن إدريس بن أَحد الدين شهاب العباس أبو: املؤلف (140

: بيوت، الطبعة -اْلسَلمي الغرب دار: ، الناشر(ه 684: املتوىف) ِبلقراف الشهي
 م. 1994 اْلوَل،

 بن موسى بن ُممد الدين، كمال:  املنهاج، املؤلف شرح ف الوهاج النجم (141
 (جدة) املنهاج دار ، (ه 808: املتوىف) الشافعي البقاء أبو الدَّمايي علي بن عيسى
 م.2004 - ه 1425 اْلوَل،: علمية، الطبعة ْلنة: ،احملقق

املؤلف: عبد الرَحن بن أيب بكر، جَلل ، نظم العقيان ف أعيان اْلعيان (142
 –الناشر: املكتبة العلمية ، احملقق: فيليب حيت، ه (911الدين السيوطي )املتوىف: 

 .بيوت
 البنتين اْلاوي نووي عمر بن ُممد: املبتدئْي، املؤلف إرشاد ف الزين َناية (143

 بيوت. – الفكر دار ، (ه 1316: املتوىف) بلدا التناري إقليما،
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 العباس أيب بن ُممد الدين مشس: املنهاج، املؤلف شرح إَل احملتاج َناية (144
بيوت،  الفكر، دار ، (ه 1004: املتوىف) الرملي الدين شهاب َحزة بن أَحد

 م.1984/ه 1404 - أخية ط: الطبعة
 يوسف بن هللا عبد بن امللك عبد: املذهب، املؤلف دراية ف املطلب َناية (145

، (ه 478: املتوىف) اْلرمْي ِبمام امللقب الدين، ركن املعال، أبو اْلويين، ُممد بن
: املنهاج، الطبعة دار الد يب،  ُممود العظيم عبد /د. أ: فهارسه وصنع حققه

 م.2007-ه 1428 اْلوَل،
 املبارك السعادات أبو الدين جمد: واْلثر، املؤلف اْلديث غريب ف النهاية (24

: املتوىف) اْلثي ابن اْلزري الشيباين الكرمي عبد ابن ُممد بن ُممد بن ُممد بن
 املكتبة: الطناحي ، الناشر ُممد ُممود - الزاوى أَحد طاهر: ، ُتقيق(ه 606

 م.1979 - ه 1399 بيوت، - العلمية

 الصفاء أيب بن الباسط عبد الدين زين: الدول، املؤلف ذيل ف اْلمل نيل (146
، (ه 920: املتوىف) اْلنفي   القاهري ُث امللطي   الظاهري   شاهْي بن خليل الدين غرس
 – بيوت والنشر، للطباعة العصرية املكتبة: تدمري، الناشر السَلم عبد عمر: احملقق

 م 2002 - ه  1422 اْلوَل،: لبنان، الطبعة
 اْلسنوي علي بن اْلسن بن الرحيم عبد: الكفاية، املؤلف أوهام إَل اَلداية (147

،  سرور ُممد جمدي: ، احملقق(ه 772: املتوىف) الدين مجال ُممد، أبو الشافعي 
 .2009 الرفع،  لبن( النبيه كفاية) خباَتة مطبوع العلمي، الكتب ِبسلوم، دار

 اْلليل عبد بن بكر أيب بن علي: املبتدي، املؤلف بداية شرح ف اَلداية (148
 طَلل: ، احملقق(ه 593: املتوىف) الدين برهان اْلسن أبو املرغيناين، الفرغاين

 لبنان. – بيوت - العريب الِتاث احياء دار: يوسف، الناشر
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 أمْي ُممد بن إمساعيل: املصنفْي، املؤلف وآثر املؤلفْي أمساء العارفْي هدية (149
 وكالة بعناية طبع: ، الناشر(ه 1399: املتوىف) البغدادي الباِبين سليم مي بن

: ِبْلوفست طبعه م، أعادت 1951 استانبول البهية مطبعتها ف اْلليلة املعارف
 لبنان. – بيوت العريب الِتاث إحياء دار
 الصفدي هللا عبد بن أيبك بن خليل الدين صَلح: ِبلوفيات، املؤلف الواف (150
 إحياء دار: مصطفى، الناشر وتركي اْلرنؤوط أَحد: ، احملقق(ه 764: املتوىف)

 م.2000 -ه 1420:النشر بيوت، عام – الِتاث
 الطوسي الغزال ُممد بن ُممد حامد أبو: املذهب، املؤلف ف الوسيط (151
 - السَلم دار َتمر،  ُممد ُممد،  إبراهيم ُممود أَحد: ، احملقق(ه 505: املتوىف)

 .1417القاهرة،
 بن أَحد الدين مشس العباس أبو: الزمان، املؤلف أبناء وأنباء اْلعيان وفيات (152

، (ه 681: املتوىف) اْلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب بن إبراهيم بن ُممد
 بيوت. – صادر دار: عباس، الناشر إحسان: احملقق
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 فهرس املواضيع

 الصفحة املوضوع

 3 الفتتاحية
 5 أسباب اختيار املوضوع

 5 السابقة الدراسات
 5 وصف النسخ اخلطية

 7 خطة البحث
 9 املنهج ف التحقيق

 10 مناذج من املخطوطات
 12 املبحث اْلول : التعريف ِبملؤلف

 12 املطلب اْلول : امسه ونسبه
 12 املطلب الثاين : نشأته وحياته

 13 املطلب الثالث : طلبه للعلم وشيوخه
 16 املطلب الرابع : تَلميذه

 18 املطلب اخلامس : مؤلفاته
 18 املطلب السادس : مذهبه الفقهي

 18 املطلب السابع : عقيدته
 20 املطلب الثامن : وفاته

 21 املبحث الثاين :  التعريف ِبلكتاب
 21 املطلب اْلول : التعريف ِبلكتاب املشروح

 30 املطلب الثاين : التعريف ِبلشرح وبيان منهجيته
 36 املطلب الثالث : ُتقيق اسم الكتاب
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 36 املطلب الرابع : ُماسن الكتاب
 الصفحة املوضوع

 37 املطلب اخلامس :  ملحوظات على الكتاب
 39 قسم التحقيق

 39 كتاب الصداق
 39 تعريف الصداق

 40 حكم تسمية الصداق ف العقد
 41 هل يكون املبيع صداقاً 

 44 حكم ضمان عْي الصداق إذا تلف ف يد أحدمها
 47 حكم ضمان عْي الصداق إذا أتلفه أجنِب

 48 عبدين فتلف أحدمها قبل قبضهلو أصدقها 
 50 لو أطلعت على عيب قدمي فهل َلا اخليار

 50 حكم املنافع الفائتة ف يد الزوج
 52 لو قال كل من الزوجْي :ل أسلم حّت يسلم

 53 لو ِبدر أحد الزوجْي ِبلتسليم
 53 لو استمهلت لتنظيف و حنوه

 55 ِباذا يستقر املهر
 56 ِبخللوةشرط تقرر املهر 

 58 فصل: نكاحها خبمر أو حر أو مغصوب
 59 نكحها ِبملوك أو مغصوب

 60 لو قال: زوجتك إبنيت و بعتك ثوَبا َبذا العبد
 63 لو شرط خياراً ف النكاح أو املهر

 64 حكم الشروط لو وافقت مقتضى العقد
 64 لو أخل الزوج ِبقتضى العقد
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 66 لو نكح نسوه ِبلف
 الصفحة املوضوع

 69 لو توافقوا على مهر سراً، و أعلنوا زَيدة
 70 لو قالت لوليها: زوجين ِبلف فنقص

 70 فصل: لو قالت رشيدة: زوجين بَل مهر
 75 مطالبة الزوجة بفرض املهر قبل الوطء وحبس نفسها

 76 حكم اشِتاط رضاها ِبا يفرضه الزوج
 77 حكم املهر املؤجل أو الزائد عن مهر املثل
 77 لو أمتنع الزوج من الفرض أو تنازع فيه

 78 حكم فرض اْلجنِب
 79 لو مات أحدمها قبل الفرض او الوطء

 82 فصل: مهر املثل
 84 لو اختصت املرأة بفضل أو نقص

 86 حكم املهر مع الوطء الفاسد أو وطء الشبهة
 88 فصل: حكم الفرقة قبل الوطء بسبب من أحد الزوجْي

 91 واملهر َتلفلو طلق 
 92 حكم الزَيدة املنفصلة ف املهر و املتصلة

 96 إذا رجع ِبلقيمة هل العتبار من يوم الصداق أم  يوم القبض
 97 لو أصدقها تعليم القرآن فطلق

 99 لو وهبته الصداق ُث طلق
 100 هل للول العفو عن الصداق

 102 فصل: متعة املطلقة قبل الوطء
 103 للمهراْلد اْلدىن 

 106 لو ادعت تسمية و أنكرها الزوج
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 108 لو قالت: انكحين يوم كذا ِبلف و يوم كذا ِبلف
 الصفحة املوضوع

 109 فصل: وليمة العرس
 109 حكم وليمة العرس

 112 حكم اْلجابة لوليمة العرس
 113 شروط اْلجابة لوليمة العرس
 117 من ُمظورات وليمة العرس

 120 اْلجابةهل الصوم يسقط 
 123 آداب الضيف ف وليمة العرس

 127 كتاب القسم والنشوز
 127 اختصاص الزوجات ِبلقسم

 127 العدل ف املبيت
 128 القسم للمريض و اْلائض و النفاس

 129 حكم ذهاب الزوج لبعض زوجاته و دعوته لبعضهم
 130 حكم اْلمع بْي الضرتْي ف مسكن واحد

 131 ترتيب القسم
 132 هل للزوج الدخول ف النهار على غي املقسوم َلا

 134 أقل القسم
 135 ابتداء القسم ِبلقرعة

 137 لو سافرت املرأة بغي إذن الزوج
 139 القرعة بْي النساء ِبلسفر

 141 لو وهبت املرأة حقها
 144 ظهور أمارات النشوز

 146 لو منعها زوجها من حقها من القسم و النفقة
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 147 اشتد الشقاق بْي الزوجْي إذا
 الصفحة املوضوع

 151 كتاب اخللع
 154 شروط اخللع

 157 لو خالع سفيهة
 160 حكم العوض لو كان ديناً أو عيناً أو منفعة

 161 املخالعة ِبجهول أو مخر
 162 خمالعة وكيل الزوجة و أحواَلا

 168 توكيل امرأة ف املخالعة
 169 طَلق أم فسخفصل: الفرق بلفظ اخللع 

 172 حكم اخللع بكناَيت الطَلق
 174 لو اختلف اجياب و قبول ف اخللع
 181 لو قالت :طلقين بكذا و ارتدت

 182 فصل: لو قال: أنت طالق و عليك، أو ل عليك كذا
 189 لو علق بعبد ووصفه صفة سلم

 193 لو طلبت الطَلق ِبلف، فطلق ِبائة
 195 حكم اختَلع اْلجنِب
 197 حكم اختَلع اْلب

 199 فصل: ادعت خلعاً فأنكر
 203 كتاب الطالق

 204 شروط التكليف ف نفوذ الطَلق
 205 حكم التصريح والكناية مع النية

 206 ألفاظ الصريح
 208 حكم ترمجة الطَلق
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 210 ألفاظ الكناية
 الصفحة املوضوع

 214 قوله: أنت علي حرام
 217 إشارة اْلخرسحكم إشارة  الناطق و 

 218 حكم كناية الطَلق للناطق
 222 فصل: تفويض اطَلق
 224 لو قال: طلقي نفسك

 226 فصل: مر بلسان نئم طَلق
 229 لو خاطبها ِبلطَلق هازلً أو لعباً 

 230 لو لفظ أعجمي ِبلطَلق عربياً 
 231 اْلكراه ِبلطَلق

 235 لو قال: ربعك أو بعضك طالق
 238 أن منك ِبئنلو قال: 

 239 فصل/ خطاب اْلجنبية بطَلق
 242 طلقات العبد و اْلر

 243 فصل: قال طلقتك و نوى عدداً 
 253 لو قال: أنت طالق بضع طلقة

 254 لو قال ْلربع : أوقعت عليكن طلقة أو طلقتْي
 255 فصل: الستثناء ف الطَلق

 256 صيغ الستثناء
 260 هللالو قال: َي طالق إن شاء 
 263 فصل: شك ف الطَلق

 265 لو قال لزوجته و أجنبية إحداكما طالق
 268 هل الوطء بيان أم تعيْي
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 271 لو مات وَل يبْي وَل َيدد املطلقة
 الصفحة املوضوع

 274 البدعيفصل : الطَلق السين و 
 276 لو قال: أنت طالق مع أخر حيضك

 277 طَلق من ظهر َحلها
 281 طالق طلقة حسنةقوله : أنت 

 285 قال: نسائي طوالق أو كل امرأة طالق
 287 فصل: أنت طالق شهر كذا

 291 أدوات التعليق ِبلطَلق
 296 فصل: علق الطَلق حبمل

 304 قوله إن حضتما فأنتما طالقتان فزعما اْليض
 308 قوله: إن ظاهرت منك فأنت طالق

 309 لو علق طَلقها ِبشيئتها
 311 أنت طالق ثَلث إن شاء زيدلو قال : 

 314 فصل: أنت طالق وأشار ِبصبعْي
 316 لو ندى إحدى زوجاته و أجابته أخرى فقال: أنت طالق

 317 اْللف ِبلطَلق
 319 فصل: علق الطَلق ِبكل أو رمانة

 326 كتاب الرجعة
 326 شرط املرجتع
 329 صيغة الرجعة

 330 هل يشِتط الشهادة على الرجعة
 335 لو ادعت انقضاء العدة فأنكر

 339 لو انتهت العدة و ادعى أنه راجع فيها
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 344 كتاب اإليالء
 الصفحة املوضوع

 344 تعريف اْليَلء
 346 لو آَل من رتقاء أو قرنء

 348 لو قال: وهللا ل أجامعك حّت ينزل عيسى
 352 لو قال: إن وطئتك فضرتك طالق

 355 فصل: املهلة ف اْليَلء
 360 ِباذا َيصل الفيئة ف اْليَلء

 363 لو أىب الفي أو الطَلق
 366 كتاب الظهار

 366 ِمن يصح الظهار
 368375 ألفاظه الصرَية

 375 فصل: كفارة الظهار
 379 حكم الظهار املؤقت

 384 كتاب الكفارة
 385 خصال كفارة الظهار
 398 من الذي يلزمه العتق

 401 تتابع الصياماشِتاط النية ف 
 407 كتاب اللعان
 409 صريح اللعان
 410 كناية اللعان

 422 توريث حد القذف وسقوطه ِبلعفو
 425 فصل: قذف الزوج
 427 فصل: صفة اللعان



                                                                (999)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 431 مَلعنة اْلخرس و اْلعجمي
 الصفحة املوضوع

 442 حكم نفي اْلمل
 443 اللعان مع إمكانية بينة الزن

 443 اللعان لنفي الولد و زوال النكاحفصل: له 
 446 نفي أحد التوأمْي

 448 كتاب العدد
 448 عدة اْلرة

 452 عدة املستحاضة
 456 عدة اليائسة

 456 عدة من انقطع دمها
 457 فصل: عدة اْلامل

 469 فصل: عاشرها كزوج بَل وطء ف العدة
 474 فصل: عدة حرة حال الوفاة

 480 ما هو اْلداد
 483 اْلداد على غي الزوج

 486 فصل: سكىن املعتدة للطَلق
 498 ِبب: السترباء
 498 سبب السترباء
 501 مدة السترباء

 508 الستمتاع ِبملستربأة
 514 كتاب الرضاع
 514 مب يثبت الرضاع

 515 حكم اْلجيار واْلسعاط
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 519 شروط الرضاع احملرم
 الصفحة املوضوع

 521 الرضعاتلو شك ف عدد 
 525 لو نفاه ِبللعان أنتفى اللنب

 533 فصل: قال هند بنيت أو أخيت من الرضاع
 536 ِبا يثبت الرضاع
 540 كتاب النفقات

 540 نفقة الزوجة
 541 ِما تكون النفقة

 543 من الذي يقدر النفقة
 547 نفقة املعسر و املتوسط

 557 فصل: جتب النفقة ِبلتمكْي
 559 النفقةمسقطات 

 562 نفقة الصغية
 566 نفقة احملرمة
 566 نفقة اْلامل

 569 فصل: إذا أعسر الزوج عن النفقة
 577 اْلعسار ِبملهر

 58 فصل: نفقة اْلب و اْلد
 588 من له أصل و فرع فعلى من النفقة

 590 فصل: اْلضانة
 590 أصحاب اْلضانة و ترتيبهم
 597 تقدمي اْلصل على اْلاشية

 597 حضانة الرقيق واجملنون و الفاسق و الكافر
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 601 ُتي الغَلم املميز
 الصفحة املوضوع

 603 الزَيرة و التمريض
 604 السفر ِبحملضون

 606 فصل: النفقة ع الرقيق
 610 حق اْلرة ف الِتبية

 614 كتاب اجلراح
 615 أنواع الفعل املزهق

 615 تعريف العمد
 616 غالباً  القتل ِبا ل يقتل

 618 اْلبس واملنع من الشراب و الطعام
 620 وجوب القصاص ِبلسبب

 626 اْلكراه على القتل
 632 فصل: الشِتاك ف القتل

 634 قتل املريض ف النزع
 634 فصل: قتل مسلماً ظن أنه كافر

 636 قتل من ظن مرتداً أو عبداً أو قاتل أبيه
 638 شروط القاتل

 644 ِبلولدقتل الوالد 
 647 قتل اْلماعة ِبلواحد وصوره

 652 فصل: لو جرح حربياً 
 653 القصاص ف اْلراح

 658 شروط قصاص اْلطراف
 660 أنواع الشجاج



                                                                (1002)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 665 اْلكم ف كسر العظم
 الصفحة املوضوع

 667 القصاص ف ذهاب الضوء من البصر
 669 القصاص ف بقية اْلواس
 670 ِبب: كيفية القصاص

 673 لو زاد املقتص ف موضحة
 676 القصاص ف اليد الشَلء

 679 القصاص ف الذكر و اْلذن و السمع واللسان و اليد
 680 القصاص ف اْلصابع

 691 فصل: مياث القصاص
 695 استيفاء القصاص ِبذن اْلمام

 697 أجرة اْلَلد
 699 القصاص من اْلامل

 709 سقوطهفصل: موجب العمد القود والدية 
 723 الدايت كتاب

 726 دية العمد و اخلطأ
 730 دية اليهودي و النصراين  و من ل دين له

 733 فصل: دية الشجاج
 740 دية اْلذنْي و ماحوله

 747 دية اْلسنان
 760 دية العقل

 765 دية ضوء العْي و السمعو الذوق و الشم
 777 فصل: جتب اْلكومة فيما ل مقدار له
 783 ِبب: موجبات الدية والعاقلة و الكفارة



                                                                (1003)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================

 790 اْلشِتاك ف سبب القتل
 الصفحة املوضوع

 800 فصل: اصطدما بَل قصد
 808 فصل: دية اخلطأ و شبه العمد تلزم العاقلة

 818 فصل: مال جناية العبد يتعلق برقبته
 823 فصل: ف اْلنْي غره

 831 فصل: جيب ِبلقتل الكفارة
 836 دعوى الدم و القسامةكتاب: 

 840 ثبوت القسامة
 857 فصل: ثبوت موجب القصاص ِبقرار أو عدلْي

 862 اختَلف الشهود بشهادة القتل
 865 كتاب البغاة

 868 حكم من أظهر رأي اخلوارج
 871 حكم اْلحكام اليت يصدرها اخلوارج

 873 ضوابط القتال مع اخلوارج
 876 فصل شروط اْلمام

 881 انعقاد البيعة وشروطها
 887 كتاب الردة

 890 ردة الصِب و السكران واملكره
 897 احكام ولد املرتدة

 902 كتاب الزان
 909 شروط وجوب حد الزن

 910 حد البكر واحملصن
 923 حد العبد واْلمة



                                                                (1004)                                                                الـــــــــفـــــــــهـــــــــــارس            
=================================================





 927 أحكام تعْي اْلد
 الصفحة املوضوع

 930 كتاب القذف
 932 شروط القذف

 933 املقاصة ف القذف
 934 فهرس اآلَيت

 940 فهرس اْلحاديث
 947 فهرس اآلثر
 948 فهرس اْلعَلم

 955 فهرس املصطلحات واْلماكن
 962 فهرس املصادر واملراجع

 990 فهرس املوضوعات
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